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Toelichting bij de foto’s op de omslag van het FABER! Magazine. 
 

Foto linksboven, daarna met de klok mee: 
 

Voorkant omslag:   Achterkant omslag:

 ◦ Jan Faber (1911-2013) [familie № 64] bij z’n 
 100-ste verjaardag in 2011 (blz. 2) 

 ◦ Cornelis (Cees) Faber (1882-1966 [ familie  
  № 39] en Jantje Gerbens Krottje (blz. 31 e.v.) 

 ◦ Gedenkplaat van François Faber in ‘Parc  
  de la Ville de Luxembourg’ (blz. 6 e.v.) 

   

  

◦ De bemanning van de ‘Sterke Yerke’ met 
 v.l.n.r.: Leo van der Ploeg, Chris en Guus 

 Schweigmann en Frits Riemersma,   
  (blz. 14 e.v.) 

 ◦ Twee ‘Sterke Yerke’ stickers “Hou de wereld 
 schoon” en van de “Rijn-Atlantic Crossing” 

 (blz. 14 e.v.) 
◦ Sake Merkus, de schipper van de ‘Blue Stone’,

 (blz. 11 e.v.)  
 

 

Aan dit FABER! Magazine werkten mee (buiten de redactie): 
 

Ad van Zantvoort, Waterlinie 427, 5658 NM Eindhoven 
Anneke Faber-van Doezum, J.H. Neuteboomlaan 18, 9951 NM Winsum (Gron.) 

Jaap Faber, Gruttersdreef 702, 7328 DZ Apeldoorn 

Klasien en Gerben Faber, Kadal 48, 9079 PC Sint Jacobiparochie 
Lykele Faber, Baalder 6, 8447 DD Heerenveen 

Meindert van de Meulen, Oranjepark 8, 1405 HE  Bussum 
R.G. (Rob) Faber, Graan voor Visch 19923, 2132 WR Hoofddorp 

 

 

Kamer van Koophandel Oost Gelderland – Apeldoorn, no. 410392080 
 

Van de redactie 

 
De redactie heeft weer interessante artikelen voor u verzameld met voor een ieder iets interessants. 

Zo treft u onder andere een groot drieluik-artikel waar drie verschillende Faber families bij betrokken 

zijn geweest.  
Dan een aantal verhalen die zich afspelen in de Tweede Wereldoorlog en een artikel over een 

familiebedrijf dat ruim 5 jaar geleden zijn 100-jarig bestaan vierde.  
Omdat de huidige eigenaar is getrouwd met een Faber uit een andere Faber familie, hebben we 

tevens een kwartierstaat bijgevoegd.  
Voorts weer een verhaal over de wielrenner François Faber die in 1909 de Tour de France won. Dit 

artikel onderscheidt zich door zijn gedetailleerdheid.  

 
De redactie doet een dringend beroep op haar donateurs en de overige lezers van dit blad om 

familieverhalen van en over uw Faber familie veilig te stellen voor de toekomst door deze met ons te 
willen delen.  

Vooral in dit digitale tijdperk waarin minder aan het papier wordt toevertrouwd dreigen dit soort 

verhalen en anekdotes door vergetelheid voor de toekomstige generaties verloren te gaan. 
 

Het hoeven ook niet altijd compleet uitgewerkte verhalen te zijn, u kunt ons ook informeren over iets 
of iemand zodat wij dat zelf eventueel verder kunnen uitzoeken en er zo mogelijk een artikel over 

kunnen maken. 

 
Wij wensen u veel leesplezier.  
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100-Jarige Fabers (Vervolg) 
Hans Faber 

 

Ook dit jaar kunnen we weer een paar nieuwe ‘100-jarige’ (aangetrouwde) Fabers aan 
onze reeks toevoegen. 

 
[Familie № 9] 

Virginia de Jong, * 13-3-1903 te Gorredijk,  
† 28-10-2003 te Ada, Kent, Michigan, dr. van 

Tjeerd de Jong en Folkertje Boersma.  

Virginia emigreerde in 1914 en Tjeerd in 1923 
naar Michigan, USA. 

Op 25-jarige leeftijd huwde Virginia in 1928 in 
Grand Rapids, met de eveneens 25-jarige 

Tjeerd (George) Faber, geboren in 1902 te 

Franeker en de zoon van Marten Hanzes Faber 
en Antje Brandsma. Tjeerd was huisschilder.  

Virginia en Tjeerd kregen een dochter en een 
zoon. 

Tjeerd (George) overleed op 66-jarige leeftijd in 
1969 en Virginia overleed in 2003 op 100-jarige 

leeftijd. 

[Familie № 29] 
Joannes Henricus Bonte, gedoopt 1 (of 7)-2-

1789 te Leeuwarden, † aldaar op 22-11-1889, 
zn. van Johannes Bonte en Maria Steffens. 

Johannes Henricus was koopman. 

Op 24-jarige leeftijd huwde Johannes in 1813 te 
Leeuwarden met de 21-jarige Anna Maria de 

Faber, gedoopt aldaar in 1791 en de dochter 
van Wijbe Suibertus Pieters de Faber, koopman, 

en Barbara Siebrens de Leeuw.  
Anna Maria overleed op 79-jarige leeftijd in 1871 

en Johannes overleed in 1889 op 100-jarige 

leeftijd. 
[Familie № 64] 

Jan Faber, * 4-4-1911 te Sneek, † 25-10-2013 
te Terwispel, zn. van Sjoerd Feikes Faber, 

barbier, arbeider, en Wietske Wierstra, Jan was 

boerenarbeider 
Op 29-jarige leeftijd huwde Johannes in 1941 te 

Beetsterzwaag met de 28-jarige Antje van der 
Bij, geboren in 1912 te Terwispel en de dochter 

van Jacobus van der Bij, barbier, en Froukje van 

der Meulen.  
Jan en Antje kregen vijf kinderen, drie jongens  

 

en twee meisjes. Verder kregen ze negen 

kleinkinderen en ook nog achterkleinkinderen. 
Antje overleed op 92-jarige leeftijd in 2004 en 

Jan overleed in 2013 op 102-jarige leeftijd. 
 

 
Jan Faber.   
Foto: April 2011 
 
Deze foto is 
overgenomen 
uit: De 
“Wispelweagen” 
Een uitgave van 
de Stichting 
Doarpkrante 
Terwispel 
April 2011 – 
Jaargang 41 

 

[Familie № 129] 
Rein Faber, * 18-7-1830 te IJsbrechtum, † 

aldaar op 29-8-1930, zn. van Jacob Jobs Faber, 
timmermansknecht, arbeider, en Aafke Reins 

Leen. Over Rein is niet veel te vertellen en je 

kan ook niet zeggen dat de hoge leeftijd van 
Rein in de directe familie zat. Z’n vader werd 

weliswaar 77 jaar maar zijn moeder overleed op 
34-jarige leeftijd, een kleine 4 maanden na de 

geboorte van Rein’s jongere broer die vier en 
een halve maand na z’n moeder ook overleed. 

Rein had één oudere zus die 66 jaar is gewor-

den. Verder had Rein nog twee oudere zusters 
en een broer die respectievelijk binnen 3, 8 en 2 

weken na de geboorte al zijn overleden. 
Rein overleed in 1930 op 100-jarige leeftijd 

 

 

Kent u ook een 100-jarige in uw familie (een 
Faber of aangetrouwd)? Stuurt u ons dan 
informatie hierover zodat wij onze reeks kunnen 
voortzetten

 

Ate Faber (* 1895 Leegkerk - † 28-2-1945 Dachau)                       

een nette, lieve, sociale en gelovige man 
Anna (Anneke) Faber-van Doezum, Winsum 

[Familie № 008] 

 

Anneke Faber is de echtgenote van Ate’s kleinzoon Ate Faber en zij scheef een boekje 
over de oorlogsgeschiedenis van Ate. Het boekje is bedoeld voor de directe nazaten van 

Ate Faber maar Anneke heeft er voor ons een korte samenvatting van geschreven. 
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Ate Faber werd geboren op 18 februari 1895 op 

de boerderij Coendersheerd 1  te Leegkerk (Ge-

meente Hoogkerk). Hij was de oudste zoon van 
Jan Faber en Henderika Luurs.  

Jan Faber en Hendrika Luurs 

 

Jan en Henderika kregen nog twee kinderen, Aaf-
ke en Sander. Ook zij werden geboren op Coen-

dersheerd. Na een aantal jaren, het precieze 
jaartal is niet bekend, gingen ze verhuizen naar 

de nabij gelegen boerderij ‘De Balk’ aan de Frie-

schestraatweg  2 , Gemeente Hoogkerk. Ate 
groeide hier op tot een jonge man. Op 15 de-

cember 1913 ging hij onder dienst in Amsterdam. 
Volgens een brief van zijn moeder Henderika aan 

haar vader in Buitenpost had hij het daar wel 

naar zijn zin. Ate bezocht Artis, een museum en 
aanschouwde in de haven enkele grote Amri-

kaanse boten die wel 200 meter lang en 45 me-
ter breed waren. Hij had inmiddels verkering met 

een meisje uit Hoogkerk, Janke de Groot. Zij was 

de dochter van de hoofdonderwijzer van de lage-
re school in Hoogkerk, Jan de Groot en zijn vrouw 

Emke Wilhelmina Schuringa. In de loop van 1914 
brak de Eerste Wereldoorlog uit. Hoewel 

Nederland neutraal bleef, mobiliseerde het wel 
haar leger. In mei 1916 zat Ate bij de 2de Divisie 

Veldleger dat gestationeerd was in kamp 

Millingen. Na vier jaar oorlog werd op 11 
november 1918 de wapenstilstand tussen de ge-

allieerden en Duitsland getekend. 
 

Een halfjaar later, op 30 april 1919, trouwden 

Ate en Janke in Hoogkerk. Ates vader Jan kocht 
op 13 mei 1919 een klein boerderijtje aan de 

Frieschestraatweg 253. Daar gingen Ate en Jan-
ke wonen, dicht bij de boerderij ‘De Balk’ waar 

                                                 
1
   Nu Zijlvesterweg 5, Groningen 

2
   Nu Friesestraatweg 430, Groningen 

hij zijn vader hielp. Hun vijf kinderen Jan (1920), 

Jakob Jan (1921), Hendrik (1925), Emma Wilhel-

mina (1926) en Sander (1928) werden allemaal 
op die plek geboren. 

In het begin van de dertiger jaren ruilden ze van 
woonplek en werden Ate en Janke boer en boer-

in op ‘De Balk’. De kinderen gingen naar Gronin-
gen naar de Christelijke Lagere School aan de 

Van Mesdagstraat. Ate nam zitting in het bestuur 

van deze school en eveneens in de Kerkenraad 
van de Gereformeerde Kerk aan het Hoendiep in 

Hoogkerk. Hij werd door familieleden omschre-
ven als een nette, lieve, sociale en gelovige man. 

Zijn beide ouders overleden in de Tweede We-

reldoorlog. Zijn moeder Henderika in 1942 en 
vader Jan in 1943. Vader was ziek en woonde de 

laatste maanden bij het gezin van zijn jongste 
zoon Sander en diens vrouw Lemke de Boer in. 

Zij woonden op de boerderij naast ‘De Balk’  3 . 

Ates jongere zus Aafke was getrouwd met Jo-
hannes Cornelis Adam Corporaal en zij woonden 

met hun vier kinderen in de stad Groningen. Zij 
runden een bloemenzaak aan de Guldenstraat 12 

onder de naam Tetzner. 
 

Wanneer de april-mei stakingen uitbreken in 

1943 is Ate Faber 48 jaar, zijn vrouw Janke 47 
en de kinderen 14, 16, 18, 21 en 22 jaar. De 

kinderen noemen hem Va en ze wonen en wer-
ken nog allemaal thuis op de boerderij.  

Zondagmorgen 2 mei 1943 fietst Ate voor het 

laatst van boerderij ‘De Balk’ naar de gerefor-
meerde kerk in Hoogkerk, niet vermoedend dat 

hij nooit meer naar huis terug zal keren. 
In plaats daarvan zal hij een lange, verschrikke-

lijke reis langs verschillende concentratiekampen 
maken. Ate Faber gaat verder van huis dan hij 

en zijn moeder ooit voor mogelijk hebben ge-

houden. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Ate Faber 

 

                                                 
3
  Nu Friesestraatweg 426, Groningen 
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Wanneer die zondag de kerkdienst in Hoogkerk 

afgelopen is, fietsen Ate en zijn oudste zoon Jan 

naar huis. Het is ongeveer elf uur ’s morgens. 
Ondertussen is er een razzia aan de gang en 

heeft de bezetter een melkrijder uit Hoogkerk uit 
zijn huis gehaald. Deze moet onder zware be-

dreigingen vertellen welke boeren geen melk 
hebben geleverd. Bij boerderij ‘De Balk’ hadden 

geen melkbussen bij de weg gestaan. Ate wordt 

opgepakt nog voor hij thuis is. Hij komt met 
Albert Harkema, boer uit Aduard op het Schol-

tenhuis, in de stad Groningen terecht. Hier krij-
gen zij beiden rond twee uur ’s middags het 

doodvonnis omdat ze, volgens de uitspraak “de 

gezondheid van de kinderen ernstig in gevaar 
hebben gebracht door geen melk te leveren”. 

Het vonnis wordt echter niet voltrokken. Ze be-
landen in het Huis van Bewaring te Groningen en 

worden op 19 mei 1943 op de trein gezet naar 

kamp Vught.  
 

De aankomst in een kamp ging gepaard met 
‘vaste rituelen’. De gevangenen werden door ge-

schreeuw en mishandeling geïntimideerd. Men 
werd ingeschreven in het kampregister en alle 

bezittingen moesten worden ingeleverd. 

Vervolgens moest men zich helemaal uitkleden 
en in groepen onder de douche. Daarna werd 

het hoofd-, oksel- en schaamhaar afgeschoren 
en de kampkleding en het kampnummer uitge-

deeld. De gevangenen dienden er zelf voor te 

zorgen dat het nummer en de bijbehorende drie-
hoek op de kleding werd genaaid. 

Ate Faber was een ‘politieke gevangene’.  
Hij moest een rode driehoek op zijn gestreepte 

pak naaien. Ook werd hij aangemerkt als Rot-
punkte  4. Dit hield in dat hij als vluchtgevaarlijk 

werd gezien. Een extra rode punt op de linker-

borst en rug maakte het gemakkelijker om Rot-
punkte bij een eventuele vluchtpoging gericht 

neer te schieten. In januari 1944 zitten ze in een 
apart omheinde barak, de zogenaamde Strafba-

rak. Hier golden extra strenge regels; minder 

eten, niet roken, zwaarder werk en geen contact 
met andere gevangenen. 

 
De omstandigheden in kamp Vught waren niet al 

te best. Het eten was ronduit slecht en het ge-

ringingste vergrijp werd zwaar gestraft. Zo nu en 
dan kwam de bok op de appelplaats. Een aantal 

gevangenen die wat op hun kerfstok hadden,  
kregen met een zeer buigzame leren stok op een 

onmenselijke manier 25 stokslagen. Een tijdlang 
op de hurken springen totdat het slachtoffer er 

bij neerviel of opgesloten worden in de bunker 

                                                 
4
  NIOD 250g Kamp Vught-2.1.13 Lijsten met  

    vluchtgevaarlijke gevangenen. 

was een andere strafmethode. Het werk bestond 

uit zand kruien, bomen rooien en op zondag ste-

nen sjouwen. Later moesten er wrakken van af-
geschoten vliegtuigen gesloopt worden. 

 
Ate schrijft veel brieven naar huis en ontvangt er 

evenveel terug van zijn vrouw en kinderen. Ook 
krijgt hij van het thuisfront regelmatig pakketjes 

met levensmiddelen, zeep, sokken en tabak. Hij 

schrijft veel over de boerderij en roept zijn 
vrouw en kinderen op hun hoop en troost te zoe-

ken in hun geloof. Zijn kinderen drukt hij tevens 
op het hart om goed voor hun moeder te zor-

gen. Hij doet vaak de groeten aan de dominee, 

vrienden en familie.  

  Felicitatiekaart uit Kamp Vught van 30-4-1944 

 

Op 30 april 1944 zijn Ate en Janke vijfentwintig 

jaar getrouwd. In kamp Vught wordt door een 
medegevangene een prachtige felicitatiekaart 

gemaakt. Tachtig mensen zetten hun handteke-
ning op deze kaart. Opvallend is dat veel van de-

ze mannen eveneens opgepakt zijn tijdens de 
meistaking. Deze bijzondere felicitatiekaart komt 

pas in januari 1955 in het bezit van de familie. 

Hij overleefde de reis langs verschillende kam-
pen. Op 21 mei schrijft Ate een brief waarin hij 

vermeldt dat ze pakket- en briefsperre hebben. 
Kort hierna, op 24 mei 1944, worden ’s morgens 

tijdens het appel in kamp Vught de nummers af-

geroepen van bijna duizend mensen, waar onder 
nummer 4129. Dit is Ate Faber.  

Tot zeven uur ‘s avonds staan ze op de appel-
plaats en dan worden ze de goederenwagons 
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ingeduwd voor transport. Ze komen na een lan-

ge reis in Dachau aan. Ze bivakkeren de eerste 

nacht in een wasruimte en worden de volgende 
ochtend ingeschreven, Ate krijgt nummer 68654. 

Ze komen in een quarantainebarak terecht die 
niet berekend is op deze grote aantallen men-

sen. Ze liggen om en om, zodat ze met het ge-
zicht tegen de ander zijn tenen liggen. Na een 

paar weken worden ze overgebracht naar Ar-

beitslager Allach, vlakbij München. Hun onderko-
mens zijn vensterloze paardenstallen waar het 

zeer slecht met de hygiëne gesteld is. Ate komt 
te werken in de hallen van BMW, waar vliegtuig-

onderdelen worden gemaakt. Op 24 juni schrijft 

hij dat hij sinds 7 mei jl. geen bericht van thuis 
meer heeft ontvangen; dat het goed met hem 

gaat, dat het koud is daar en of zijn vrouw hem 
tien gulden wil sturen. Na deze brief blijft het 

akelig stil. 

 
Hij zal slechts enkele weken in Dachau blijven. 

Wegens de aanhoudende bombardementen ron-
dom München wordt de productie van de BMW-

fabrieken verplaatst naar de Elzas, een gebied in 
Frankrijk dat door de Duitsers is geannexeerd. 

Tussen Markirch (Sainte-Marie-aux-Mines) en 

Saint-Dié is een afgesloten autotunnel die inge-
richt wordt als werkplaats. 

Op 20 juli 1944 gaat Ate op transport en op 23 
juli wordt hij in Markirch ingeschreven onder 

nummer 23655.  

Hij wordt geregistreerd als ‘Schlosser’. Zijn werk 
voor de BMW-fabrieken gaat door in de zeven 

kilometer lange tunnel. De barakken zijn net 
hondenhokken, aan de ene kant wat stro om te 

slapen, aan de andere kant wat ruimte om te 
staan of te zitten. Tafels en stoelen zijn er niet. 

Wanneer de ene ploeg gaat werken, gaat de an-

der, als sardientjes ingeblikt, slapen. Het is altijd 
vechten om de dekens, want er zijn er te weinig. 

Op zondagnacht is het oorlog in het kamp want 
dan zijn de dag- en de nachtploeg bij elkaar.  

Ze moeten dan met 1200 man in de barakken 

slapen. Het verschimmelde brood komt van het 
nabijgelegen Nacht- und Nebelkamp Natzweiler 

en in de tunnel krijgen ze veel te weinig ‘warm 
eten’. Ze hebben altijd honger. Schoon onder-

goed krijgen ze slechts één keer en ze zitten 

allemaal onder de platluizen. Vluchten is geen 
optie want als je werd opgepakt, kreeg je de 

strop.  
 

Door het oprukken van de geallieerden werden 
de gevangenen eind september 1944 per goede-

rentrein terug naar Duitsland gebracht. De reis 

duurde drie á vier dagen en nachten.  
Hun reiskost bestond uit droog brood en vlees. 

Ze konden dit slecht naar binnen krijgen omdat 

ze onderweg slechts één keer hadden kunnen 

drinken. Slapen konden ze ook niet want ze kon-

den amper zitten, laat staan liggen.  
Doodmoe, uitgeput en met gebarsten lippen ko-

men ze op 3 oktober 1944 weer in Allach aan. Ze 
hebben niet de mogelijkheid om wat water te 

drinken. Gelukkig worden ze het badhuis inge-
dreven en krijgen een koude douche. Ze voelen 

het koude water niet dat van boven komt, maar 

drinken het alsof hun leven ervan af hangt. De 
volgende dag worden ze weer ingeschreven en 

krijgen ze hun oude Dachaunummer terug. Ze 
moeten wederom in quarantaine. In de barak 

stikt het van de vlooien. Volgens een getuige 

hoeven ze de eerste weken niks te doen, behal-
ve af en toe wat sporten voor de één of andere 

SS-officier. Hij bedoelt hiermee hardlopen, over 
de natte grond kruipen en dergelijke soortgelijke 

vernederende dingen. Daarna moet hij werken 

bij de bouw van bunkerhallen waar geheime wa-
pens worden gemaakt. De muren van cement 

waren drie meter dik en het dak zes meter. 
Hierin zat veel staal verwerkt omdat het tegen 

bombardementen bestand moest zijn. Ze moes-
ten van ’s avonds zes tot ’s morgens zes uur in 

het cement werken in koude novemberregens en 

soms ook sneeuw. Doodmoe en uitgehongerd 
kwamen ze dan ‘s morgens weer in het kamp 

aan. Op 2 februari 1945 wordt Ate arbeidsonge-
schikt verklaard en teruggestuurd naar Dachau. 

Het oprukken van het Rode Leger zorgde ervoor 

dat er duizenden gevangenen uit de concentra-
tiekampen in het Oosten werden verplaatst rich-

ting het Westen, zodat ze niet in handen van de 
Russen zouden vallen. Dachau raakte daardoor 

overvol en tijdens deze laatste maanden stierven 
er heel veel mensen onder erbarmelijke omstan-

digheden. In de barakken die bestemd waren 

voor 240 tot 280 mensen, zaten soms wel meer 
dan duizend gevangenen. Naast uitputting en 

ondervoeding heerste er een grote vlektyfusepi-
demie. De gevolgen hiervan waren hoge koorts 

en een zware belasting voor het hart.  

 
De overlevingskansen van mensen boven de 35 

jaar waren dan ook klein. Drie weken later over-
lijdt Ate Faber op 28 februari op 50-jarige leeftijd 

in barak 22 van kamp Dachau. 

De appels werden in die laatste maanden niet 
meer op de appelplaats gehouden vanwege de 

te grote aantallen mensen. Dit gebeurde daarom 
in de ruimtes tussen de barakken. Zieken en do-

den moesten op het appel verschijnen om de 
telling compleet te maken. Het crematorium van 

het kamp werd vanaf februari 1945 niet meer 

gebruikt wegens gebrek aan kolen. 
Hoogstwaarschijnlijk is Ate Faber in een massa-

graf op de Leitenberg in Dachau begraven.
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François Faber (* 1887- † 1915) - De reus uit Colombes 
Jacob Johan (Jaap) Faber, Apeldoorn 

 

[Familie № geen] 
 

Honderd jaar geleden woedde de eerste wereldoorlog of te wel de “de grote oorlog”.  
Een wrede oorlog met een front, dat nauwelijks bewoog. In het Noorden van Frankrijk 

van 1914 tot 1918 tussen Somme en Verdun vielen zeker 1.6 miljoen doden.  

In ”Im Westen nichts Neues” beschreef  de Osnabrücker Remarck in zijn beste roman de 
verschrikkingen, die er plaats vonden! Op één dag kwamen in de buurt van Arras en 

Amiens liefst 60.000 soldaten om.  
Dit jaar trok de 5e étappe in de Tour de France door dit gebied als postuum saluut aan  

de omgekomen militairen. Onder wie ook de oude Tour de France-renners Lucien Petit 
Breton, Octave Lapize en François Faber. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

François 
Faber 

 
Deze laatste, François Faber werd op 26 januari 

1887 in Aulnay-sur-Iton in ’t département de 
l’Eure, zo’n 80 km westelijk van Parijs, geboren. 

Zijn vader Jean Pierre was geboren in Wiltz, 

Luxemburg.  
Door zijn huwelijk met een Française en mogelijk 

door de economische ontwikkelingen in die tijd 
zijn ze in Frankrijk terecht gekomen. François 

heeft altijd zijn Luxemburgse nationaliteit behou-
den. Van het gezin maakte ook zijn halfbroer 

Ernst Paul deel uit. Meestal voerde hij ook de 

naam Faber. Hij was een geweldenaar op de 
fiets. De  jonge François woonde later in Colom-

bes, een stadsdeel in het N.W. van Parijs schu-
rend tegen de Seine. In een oud Rugby-stadion 

in deze wijk won Ajax in de eind jaren ’60 de be-

slissingswedstrijd tegen Benfica in de halve finale 
van de Europacup I.  

De nieuwe zakenwijk “La Défence” een naam die 
ook te maken heeft met de 1ste Wereldoorlog 

grenst er eveneens aan. François Faber werkte 

er van vroeg tot laat aan de kades van de Seine.  
Hier ontwikkelde hij zijn spieren en doorzettings-

vermogen. Toen hij zich ging ontwikkelen als 

wielercoureur heeft hij hier veel plezier van ge-
had. Hij fietste heel wat overwinningen bij elkaar.  

Helaas brak in 1914 de oorlog uit en François 
meldde zich aan als vrijwilliger bij het vreemde-

lingenlégioen. Hij sneuvelde op 9 mei 1915.  

Hij werd dodelijk getroffen door een granaat-
scherf op het slagveld bij het plaatsje Capency.  

Hij werd slechts 28-jaar oud. Er zijn twee lezin-
gen, hoe hij aan zijn einde is gekomen, maar die 

moet u niet serieus nemen.  

De eerste is dat hij een gewonde vriend wilde 
helpen buiten de loopgraaf en toen zelf dodelijk 

werd getroffen) en de tweede dat hij het bericht 
kreeg dat zijn vrouw een zoon had gebaard en 

hij vreugdevol boven de loopgraaf uitsprong en  
dodelijk werd  geraakt.  

Hij is waarschijnlijk door lotgenoten ter plaatse 

begraven. Helaas is zijn lichaam nooit terugge-
vonden! Wel is er in de nabijheid een mini-kathe-

draal gebouwd, de ”Negropoles Nationale Nôtre 
Dame de Lorette”. In dit memorial-gebouw prijkt 

het marmeren gedenkplaatje met de volgende 

tekst: “François Faber; 1er. Régiment Étrangèrs; 
vainqueur du Tour de France cycliste 1909; mort 

pour la France en 9 mai 1915 à Capency” 
(vertaald: François Faber; 1e Regiment 

Vreemdelingenlegioen; gesneuveld voor Frankrijk 
op 9 mei 1915 te Capency; winnaar Tour de 

France 1909).   

 
Hoe kwam ik als naamgenoot terecht bij deze 

François?  
Nou, ik was altijd al gek van sport en vond wiel-

rennen wel heel fascinerend, Zo in de jaren 

1952/1953 (Olympische Spelen Helsinki) spaarde 
ik de Blue Band-wikkels om de plaatjes voor het 

bijhorende album bij elkaar te krijgen. Hier stuit-
te ik op de naam François Faber. Op 25-11-2008 

bezocht ik een voorstelling van Freek de Jonge. 

Op zijn vraag, wie die gewichtheffer was, die hij  
noemde in zijn persiflage wist ik het antwoord. 

Het was Bram Charité, die in Londen 1948 brons 
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haalde. Na afloop van de voorstelling kreeg ik 

van Freek het boek “de brillenkoker”.  

Freekde Jonge (wij zijn even oud) genoot evenals 
ik als tiener van sport en heeft voor dat zelfde al-

bum gespaard. We hadden het nog even over 
Janus van der Zande de vliegende bakker uit Hal-

steren, die in Helsinki de marathon liep! Jaren 
heb ik het onderwerp laten rusten totdat ik uit de 

militaire dienst kwam. Nam toen een baantje aan 

bij de Amsterdamse Bank in de herfst van 1961. 
Ach, Fabers zijn doeners en na twee maanden 

had ik het wel gezien. Op die Bank moest ik leren 
typen en toen kwam ik op het idee om op die 

oude Remmington een brief te schrijven aan de 

Luxemburgische Radsport Verbandes en in-
lichtingen te vragen over onze François Faber.  

 
Kreeg spoedig bericht van voorzitter Paul Wil-

wertz. Deze had mijn schrijven doorgeleid naar 

de secretaris van de Union Cycliste Ardenaise in 
Wiltz, Jim Becker aan de Rue de la Fontaine 10. 

Heel wat informatie werd mijn deel en François 
kwam tot leven. Aanplakbiljetten over de Grand 

Prix François Faber, een tweedaagse internatio-
nale wedstrijd voor amateurs, die nog ieder jaar 

wordt gereden. Een affiche van het W.K.-veld-

rijden dat op de 75ste geboortedag van François 
Faber in Grevenmacher (Lux.) werd gehouden. 

Programmaboekjes en stukjes uit de Letzeburgse 
Zeitung etc., etc. Later leerde ik nog meer Fabers 

kennen op de Luxemburgse/-Duitse grens.  

Zo woont in Bollendorf aan de Sauerstaden nog 
altijd een Walter Faber. Helaas zijn Karl, Rosa en 

Inge Faber overleden. Vind het altijd heerlijk dat 
ik in het Duits kan commiceren. Zelfs in het Let-

zeburgische-dialect kan ik het volgen.  

  Herdenkingssteen en straatnaamborden van  
  François Faber 

 
Frans, hoewel dat wel lukt, is toch wat moeilijker! 

Op één van mijn fietstochten bezocht ik in 1966 
het Stade Municipal in Luxemburg aan de Rue d’ 

Arlon.  

 

Voor het stadionnetje hebben bewonderaars van 

François Faber een gedenkplaat in het brons ge-

plaatst in een soort kapelletje, waarmee ze Fran-
çois tot in lengte van dagen kunnen blijven eren.  

Hij is voor altijd een legende geworden. In Fran-
krijk zou men zeggen “Une belle époque” ‘maar 

gezien het dramatische einde van deze reus mag 
het ook wel een “Mauvais Époque” worden ge-

noemd. Zeker in het jaar (2015) waarin wij la 

grande guerre herdenken, zal ik over François 
zijn successen vertellen en ook over enkele 

bijzondere gebeurtenissen.  
”De Stichting Geslachten Faber” is natuurlijk 

geen sportblad en ik zal mij daarom wat willen 

beperken in te veel uitslagen etc. De belangrijk-
ste successen van François Faber zijn:  

 
1908: 2e in de Tour de France; winnaar van de 

ronde van Lombardije; 3e in Parijs-Roubaix; 3e 

in Parijs-Tours.  
1909: winnaar van de Tour de France; winnaar 

van Parijs-Tours; winnaar in Parijs-Brussel.  
1910: winnaar van Parijs-Tours; 2de in de Tour 

de France.         
1911: winnaar van Bordeaux-Parijs; 2de in Prijs-

Brussel. 

1913: winnaar in Parijs-Roubaix. 

     François als winnaar van Parijs-Roubaix 1913 

 

Tour de France 1909 

In dat jaar haalde François Faber zijn grootste 
triomf met zijn overwinning in de Tour de France. 
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Daarom beperk ik me, door alleen wat over deze 

Tour te schrijven, met daar tussen door enkele 

bijzondere gebeurtenissen.  
 

Het was de hoofdredacteur van l’Auto Henri Des-
grange, die na enige pogingen, het eindelijk luk-

te de 1ste Tour de France in 1903 van de grond 
te krijgen. 

Al na enkele rondes, werd het een hype en gin-

gen de oplagen van l’Auto gigantisch omhoog. 
Men had zo’n 20.000 Franse Franken ter beschik-

king om het plaatje rond te krijgen inclusief het 
prijzengeld. 

Tour de France 1908 – solo actie van François Faber. 

 

l’Auto als sportblad bestaat niet meer en is voort-

gezet door het sportblad dat dagelijks verschijnt 
in Frankrijk. Het beste blad dat ik ken heet l’Équi-

pe! In 1909 waren er 200 aanmeldingen. 150 
renners mochten deelnemen. Er waren twee 

groepen renners: de coureurs groupés (de ge-
sponsorden) en de coureurs isolés (= alleen-

staanden zonder sponsor, moesten alles zelf 

regelen).  
 

François Faber zat bij de Alcyon-ploeg. De spon-
sors waren meestal ondernemingen, die iets met 

de vélo (is fiets) te maken hadden. In 1908 won 

François nog een premie van 3500 Franse 
Francs, beschikbaar gesteld door de bandengi-

gant Wolber. De ploegleider van François was 
Alphonse Baugé, van wie het verhaal gaat - en 

ook op een foto is te zien - dat hij voor onze 

Luxemburger, als die ‘s-avonds in bed lag, aan 
het voeteneind viool ging spelen om hem in slaap 

te doen sussen. François reed in deze Tour van 
4488 km met een gemiddelde snelheid van 

28,658 km/u. Hij won met 37 punten voor Garri-
gou 57 punten en Alavoine 66 punten. Zijn 1ste 

prijs bedroeg 5000 Franse Francs. Zijn halfbroer 

Ernst Paul, beter bekend als Ernst Faber eindigde 
als individueel op de 6e plaats.  

De Pyreneeën werden nog niet aangedaan.  
Op de Alpenreus Col de Gallibier staat het mo-

nument van de oprichter Henri Desgrange.  

 

Faber won 6 van de 14 étapes.  

Het was heel bijzonder dat hij met zijn lengte 

van 1 meter 78 en een gewicht van 91 kg zo 
sterk was in de bergen.  

Tegen de warmte in de Midi kon hij niet zo goed. 
In de étape van Metz over de Ballon d’Alsace van 

259 km, waar hevige sneeuwbuien de renners 
teisterden, had hij op de finish in Belfort 33 mi-

nuten voorsprong op nummer 2! De volgende 

étappe Belfort-Lyon ging over 309 km.  
 

Nog een sterk verhaal. Hij kreeg in de laatste 
kilometers een technisch mankement aan zijn 

ketting, zodat hij een heel stuk met de fiets in  

de hand al rennende de meet passeerde. Op 
zondag 1 augustus 1909 werd hij in het Parc de 

Prince (Parijs) gehuldigd als Tourwinnaar!                                                                         

François als winnaar van de Tour de France 1909 

 

Zo zijn we aan het einde gekomen van een bij- 
zondere Faber. Alle Fabers zijn natuurlijk uniek, 

maar deze François Faber was wel heel bijzon-

der, Natuurlijk zijn er nog vragen. Heeft hij nog 
nazaten in Luxemburg of Frankrijk. Hoe heette 

zijn moeder? Staat zijn geboortehuis er nog? 
Voor Fabers die actief bezig zijn met de Geslach-

ten Faber wellicht een uitdaging om op onder- 
zoek uit te gaan.  

Of ik zelf weer mijn vélo zal pakken om dat te 

gaan doen, weet ik nog niet. Hoewel…….?
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Mijn speurtocht naar de dochter van Jitske Faber 
Ad van Zantvoort, Eindhoven  

[Familie № 48] 

 
Voordat ik met mijn verhaal begin laat ik mij eerst aan u voostellen.  

Mijn  naam is Ad van Zantvoort en ik houd mij sinds  de vroege jaren ’90 bezig met het 
onderzoeken van de luchtoorlog boven zuidoost Nederland.   

Speciaal met de neergeschoten vliegtuigen toebehorend aan ‘Bomber Command’ die over 
ons land vlogen om diverse doelen aan te vallen in Duitsland.   

 

Een van de “gevallen” waarmee ik mij bezig 
houd is een Engelse bommenwerper die werd 

neergeschoten in de nacht van 25 op 26 Juli 
1943 bij Oisterwijk (N.Br.). Een van de beman-

ningsleden was de 22-jarige Sergeant Raymond 

Smith, de radiotelegrafist. Hij wist het zwaar ge-
havende vliegtuig op tijd te verlaten en kwam 

met zijn parachute veilig aan de grond. Vijf be-
manningsleden lieten bij deze crash het leven en 

één bemanningslid werd krijgsgevangen ge-
maakt.  

Na een hele dag te hebben rondgezworven 

kwam Sgt. Ray Smith bij een boer terecht in de 
nabije omgeving waar hij geland was en die 

bracht hem naar Tilburg waar hij in handen 
kwam van het plaatselijk verzet.  

Hij kwam via, via in Den Haag, Voorburg en 

Wassenaar  terecht in diverse z.g. “safehouses”.  
In één van deze safehouses kwam Ray Smith in 

contact met Sgt. Jack Hempstead die ook zijn 
vliegtuig vroegtijdig heeft moeten verlaten boven 

Vorstenbosch (N.Br.) en die ook met zijn ont-
snapping bezig was.  

 
Afbeelding van het tegeltje zoals dat is aangebracht 
in de Elfstedenbrug over de Murk bij Giekerk n.a.v.  
de deelname aan de Elfstedentocht van 1942.  

 
Enkele verzetsmensen hebben beide vliegers ver-

gezeld op hun vlucht naar Spanje. Een van die 

verzetsmensen was Paul Josso, een Delftse Stu-
dent Werktuigbouwkunde die bij de Duitse 

“Abwehr” op de “zwarte lijst” stond alsmede zijn 
“helpers”. Aan de Laan van Meerdervoort 330 in  

Den Haag woonde huisarts Nicolaas Faber (1879- 
1965) met zijn vrouw Henriëtte Anna Elisabeth 

Venema (1886-1984) en hun jongste dochter, 

Jitske Faber (1920-2008).  
De twee oudste kinderen hadden inmiddels het 

ouderlijk huis verlaten.  
 

De 24-jarige Jitske Faber 5  was verloofd met 
Menko König (1917-1943) 6  die later door sabo-

tage activiteiten en verraad gearresteerd werd en 

daarna geëxecuteerd.  
Paul Josso had het aan Jitske Faber te danken 

dat hij uit Nederland kon vluchten. Jitske legde 
voor Paul Josso contact met een Nederlandse 

organisatie die o.a. neerge-haalde geallieerde 

vliegers kon wegwerken naar Frankrijk.  
 

 

 
 
 

 
 

Paul Josso 

 
In oktober 1943 wist Paul Josso met de twee 

vliegers en “leerling-passeurs” naar Frankrijk en 

later naar Spanje te ontkomen vanwaar de beide 

                                                 
5
  Jitske Faber is vooral bekend vanwege haar verzets- 

    activiteiten in de vorm van koeriersdiensten tussen 

    het westen en Twente voor de Nederlandse Inlich- 

    tingen Groep Packard. 
6
  Menko Hendrik Huibert König  en Paul Josso  

    maakten deel uit van de onafhankelijke Delftse 

    studenten sabotagegroep van Willem Th. Pahud de 

    Mortanges. Op 18-5-1943 werden Paul König en 5  

    andere leden van de sabotagegroep gefusilleerd. 

    Alleen Paul Josso kon na een onderduikperiode pas 

    op 10-10-1943 vanuit Amsterdam het land ont- 

    vluchten. Via Madrid en Lissabon lande hij op 1 

    november op het vliegveld van Brighton (Enge- 

    land) en was daarmee een van de snelste ‘Enge- 

    landvaarders’ via deze route. 
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vliegers konden terugkeren naar Engeland om 

zich weer te voegen bij hun eenheid. Na de 

oorlog vond Jitske een nieuwe liefde in Peter 
Johan Kien (1914-1980)  7 en trouwde in 1946 

met hem. Peter werkte na de oorlog bij 
Werkspoor en werd daar onderdirecteur. Paul 

Josso heeft de oorlog overleefd en heeft nog 
geruime tijd met Jitske gecorrespondeerd tot dit 

verwaterde. Wederom werd Jitske ‘gevonden’ 

door een ex-studiegenoot van Paul Josso aan de 
Universiteit van Delft en Paul en Jitske corres-

pondeerden weer met elkaar. Sinds de dood van 
Paul Josso op 14 Juni 2000 was het contact met 

Jitske weer verbroken.  

  Greta Josso en Glen Smith met staande zijn zoon  
  Richard Smith (Glen is de zoon van de onder- 
  duiker Raymond.                Foto: September 2014 
 

In september 2014 kreeg ik bezoek van de Glynn 
Smith (zoon van Raymond Smith) en zijn zoon 

Richard Smith en we zijn gaan kijken in Den 
Haag, Voorburg en Wassenaar waar Raymond 

ondergedoken had gezeten.  

Bij enkele toenmalige safehouses waar we aan-
klopten werden we vriendelijk ontvangen door 

de huidige bewoners en we mochten zelfs zien 
waar Raymond Smith ondergedoken had 

                                                 
7
   Peter Kien was zijn studie werktuigbouwkundig  

    ingenieur begonnen aan de TU-Delft. Eind 1942, 

    toen de situatie onhoudbaar werd, besloot hij te 

    vluchten naar Engeland om van daaruit te strijden 

    tegen de bezetter. Hij kwam met een groep gelijk- 

    gestemden in aanraking en in februari 1943 vluch- 

    ten ze met een vlet de Noordzee op. Op de Noord- 

    zee stak een westerstorm op en na het uitvallen van 

    de motor waren ze genoodzaakt om verder te gaan 

    zeilen. Ze werden door de Kriegsmarine opgepikt 

    en naar Hoek van Holland gebracht.   

    Via Vught, Amersfoort en Natzweiler belande hij 

    in Dachau. Drie van de tien hebben aan het Ver- 

    nichtungslager” kunnen ontsnappen. Na de oorlog 

    pakte hij z’n studie in Delft weer op en werd ook 

    voor drie maanden uitgezonden naar Ashton Hayes 

    bij Chester in Engeland. Daar leerde hij zijn latere 

    vrouw Jitske Faber kennen die ook als studente    

    deel uitmaakte van die groep. 

gezeten. Geweldig!! Daarna wist ik een afspraak 

te maken met mevrouw Greta Josso die na wat 

speurwerk in Eindhoven woonachtig bleek te 
zijn. Mevrouw Greta Josso (1920) wist dat Jitske 

Kien-Faber inmiddels was overleden en hoopte 
nu dat haar dochter Henriëtte nog documenten 

en andere informatie over haar moeders acti-
viteiten uit de oorlogsjaren bewaard zou hebben 

en wilde haar daarom dolgraag spreken.  

Het leek mij naast de van Greta Josso verkregen 
info over wijlen haar man Paul mijn taak om 

contact te verkrijgen met de dochter van Jitske 
Faber, wat een grote wens was van Greta Josso.  

Met mijn echtgenote Ingrid die zich bezig houdt 

met stamboomonderzoek van diverse families 
brachten we een bezoek aan het “Famillement” 

te Leiden in het najaar van 2014 en warempel, 
daar trof ik een stand aan van de Stichting Ge-

slachten Faber. Ik was te bescheiden om op de 

Famillement-stand af te stappen en moe en vol-
daan thuis aangekomen heb ik meteen de Stich-

ting Faber gemaild. Een dag later mailde Hans 
Faber (secretaris) mij de eerste gegevens over 

Jitske al door en bracht ons kort daarna in con-
tact met de dochter van Jitske, Henriëtte Kien 

(1948). Zowel ik als Greta Josso waren compleet 

verrast dat we middels Hans Faber zo snel op het 
spoor waren gekomen van Henriëtte Kien.  

Mevr. Greta Josso heeft Henriëtte heel lang aan 
de telefoon gehad en Henriëtte bevestigde aan 

Greta Josso dat haar moeder Paul Josso in con-

tact heeft gebracht met iemand van een verzets-
organisatie en dat die een ontsnapping hebben 

geregeld. Veel meer over haar moeders rol in de 
oorlog kon ze niet vertellen.  

Wellicht vertelde Jitske niet veel over haar 
‘oorlogsverleden’, of ze was zo bescheiden. Bij 

deze vind ik wel dat erkenning van Jitske zeker 

op zijn plaats is. Zonder haar hulp zouden Paul 
Josso en zijn “helpers’ en de twee vliegers 

wellicht nooit weg zijn gekomen en in handen 
zijn gevallen van de Duitse bezetter met alle 

gevolgen van dien. 

 
Voor het schrijven van dit verhaal ben ik veel 

dank verschuldigd aan Hans Faber, Greta Josso, 
en Glynn en Richard Smith, verder heb ik gebruik 

gemaakt van het boek “Het England-Spiel” van 

Joseph Schreieder. Ad van Zantvoort 
 

 
Noot : Henriëtte Kien, de dochter van Jitske 
Faber heeft Hans Faber nog verteld dat haar 
moeder diverse zaken uit haar oorlogsverleden 
heeft geschonken aan een Oorlogsmuseum. 
Tevens heeft Henriëtte duidelijk laten weten dat  
haar grootouders geen ‘safehouse’ hadden in de 
Tweede Wereldoorlog. 
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Gilles Lykele Arnold Faber (* 1913- † 2000) en zijn 
charterjacht / escorteschip de “Blue Stone” 

Lykele Faber, Heerenveen en Hans Faber 

[Familie № 005] 

 
  Deel 1 van het drieluik-artikel over de Sterke Yerke 

 
Nu volgt een verhaal dat u wordt gepresenteerd in de vorm van een drieluik-artikel, een 

artikel in 3 delen. Dus niet een schilderijen-drieluik maar een 3-delig artikel.  
De eerste aanleiding tot het schrijven van dit verhaal was de vooraankondiging van de 

verschijning van het nieuwste boek van Klaas Faber (geb. in 1914), getiteld “Sterke 

Jerke” rond de Kerst van 2014. Zie hiervoor ook de ‘Bijlage van het Faber! Magazine 35, 
blz. 5’. Maar wie of wat was de Sterke Jerke of eigenlijk “Sterke Yerke”?  

Zo’n 37 jaar geleden stond de Sterke Yerke landelijk maar maar ook in verschillende 
andere landen in het nieuws. Vier Leeuwarder jonge mannen, in leeftijd variërend tussen 

de 24 en 28 jaar, wilden met een zelf gemaakt vlot, de “Sterke Yerke III” vanuit 

Harlingen de Atlantische Oceaan oversteken naar Curaçao, een tocht van ruim 5.000 
zeemijl. Echter, op ongeveer 60 mijl van de eindbestemming strandde de “Sterke Yerke 

III” in de nacht van 14 op 15 december 1979 op de kust van Bonaire. 
 

Dit 1e deel beschrijft de geschiedenis van het bijzondere volgschip van het vlot de “Sterke Yerke III” 

op de Noordzee en door het Kanaal heen, de “Blue Stone” van de eigenaar Gilles Faber.  
Het 2e deel gaat over de voorgeschiedenis en de zeiltocht van het vlot de “Sterke Yerke III” en het  

3e deel gaat over de stranding van het vlot op de rotskust van Bonaire en de rol van Yke en Ina Faber 
daarbij.  

 
De “Blue Stone”, het escorteschip dat de “Sterke Yerke III” op het eerste moeilijke deel van hun 

trans-Atlantische tocht heeft begeleid, is op zich ook een jacht met een bijzonder verhaal. 

 
De Blue Stone heeft namelijk een romp, vervaar-

digd van ‘ferro-cement’, of simpelweg gewapend 
beton. Ferro-cement is geen nieuwe ontwikkeling 

in de scheepsbouw. De eerste poging werd ge-

daan in 1848 toen een Franse tuinman een be-
tonnen sloep bouwde die tentoon werd gesteld 

op de Wereldtentoonstelling van 1855 in Parijs, 
echter zonder veel navolging. Enkele vaartuigen 

voor de Europese rivieren duiken op vanaf 1860. 
In de zeevaart gebeurde er niets tot in 1887 in 

Nederland een ‘sloop’ (een klein oorlogsschip) 

“De Zeemeeuw” werd gebouwd. Het schip heeft 
jarenlang zonder problemen gevaren. Vele ande-

re schepen volgden tot de Duitse Marine in de 
Tweede Wereldoorlog besloot betonnen tank-

schepen te bouwen als antwoord op de magne-

tische mijnen van de Engelse Marine. Tussen 
1942 en 1944 werd hier hard aan gewerkt in een 

Rotterdams droogdok. Voor de afbouw werd het 
in 1944 versleept naar Antwerpen. Het schip 

heeft de bevrijding in 1944 onbeschadigd over-

leefd en ging daarna dienst doen als kerkschip in 
de haven van Antwerpen.  

In o.a. Nieuw-Zeeland en Australië hebben de 
ferro-cement schepen voor de jachtbouw meer 

navolging gekregen en later ook in Zuid-Frankrijk 
en in 1971 in Nederland.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles Faber aan het roer van de Eendracht in  
de omgeving van de Canarische Eilanden. 
                   Foto medio jaren ‘90 
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Hierdoor werd ook mijn achteroom, Gilles Lijkele 

Arnold Faber (1913-2000) 8 ,toentertijd leraar 

biologie aan de Rijksscholengemeenschap in 
Heerenveen, geïnspireerd. 

In de loop van de jaren ’60 wilde Gilles met z’n 
zoon Lijkele Gilles (1948) een groter zeiljacht 

bouwen. Hij had al eerder een kleine zeilboot 
gebouwd omdat zij alle twee een passie voor  

zeilen hadden, alle Friese wateren al bevaren 

hadden en het grote water trok. De oudste zoon 
van Gilles, Arnold Lijckle (1943) woonde in die 

tijd in Australië en was boormeester bij een olie-
maatschappij. Af en toe kwam hij met verlof 

terug naar Nederland en vertelde toen eens dat 

hij voornemens was om zich weer in Nederland 
te gaan vestigen. Varen met gasten, dat leek 

hem wel wat. Zo is het idee om een charterschip 
te bouwen, ontstaan. 

    De eerste van 8 lagen kippengaas wordt vast- 
    gezet. De vorm van de romp wordt dan al  
    zichtbaar.        Foto: 1974 
 
Het budget was echter klein en dat maakte het 

zoeken naar mogelijkheden ook beperkt. Gilles 
had in die tijd ook contact met een Engelsman 

die een ferro-cement schip had gebouwd.  

Het casco daarvan kostte maar een fractie van 
een stalen of polyester schip. Een ander groot 

voordeel was de mooie vormgeving van de romp 
van het schip.  En daarnaast behoeft de romp 

weinig onderhoud.  

                                                 
8
  De genealogie van deze Faber familie ( Familie 

    № 005) is beschreven in de 25e Verantwoording, 

    blz. 8 e.v. (Gilles is een zoon van Arnold Levines 

    Faber (1889-1958), zie blz. 13, onder VII.7), het 

    vervolg kunt u vinden in de 26e Verantwoording, 

    blz. 20 e.v. en de 27e Verantwoording, blz. 35 e.v.. 

In Australië en Nieuw-Zeeland werd daar al veel 

gebruik gemaakt van ferro-cement. In Australië 

was een ontwerpbureau dat mooie jachten ont- 
worpen heeft met uitgebreide bouwtekeningen 

en beschrijvingen. 
Uiteindelijk koos men voor een 13 meter, kits 

getuigt zeiljacht met 10 vaste slaapplaatsen. Het 
bouwpakket werd gekocht en toen Arnold uit 

Australië terugkwam, kon de bouw beginnen. 

Het was toen zomer 1974 en het werd het eerste 
zeiljacht van dit materiaal dat in Friesland is ge-

bouwd. Gilles wilde dit zelf in z’n vrije tijd bou-
wen samen met zijn twee zonen.  

 Arnold (l) en Lykele Faber.                            Foto: 2015 

 

De bouw van het jacht 
De romp van het jacht is opgebouwd uit een kiel 
en spiegel van stalen buis, spanten van gebogen 

betonijzer en een bandstalen rand aan de boven-
kant van de romp. De spanten werden eerst ge-

maakt van betonstaal en deze werden opgehan-

gen in een groot houten frame. 
In de romp zijn verder 5 mm dikke lengte- en 

diagonaaldraden van voorgespannen betonstaal 
verwerkt voor de totaalvorm van het schip. 

Tussen de spanten worden matten van ‘kippen-
gaas’ aangebracht, 4 lagen aan de binnenkant 

en 4 lagen aan de buitenkant. Deze matten 

worden stuk voor stuk aan elkaar gevlochten en 
vastgezet met dun staaldraad.  

 
Een anekdote was dat iemand die de bouwplaats 

bezocht, vroeg of dit object bedoeld was voor 

een bloemencorso. 
 

De hele romp van staaldraad- en gaas is in één 
dag in het cement gezet. Dit was een enorme 

klus omdat het helemaal goed tussen de lagen 
gaas gedrukt moest worden. Hiervoor waren die 

ene dag 10 mensen benodigd. Daarna is het dek 

geplaatst en tot zover heeft de bouw hiervan 2 
jaar geduurd. Eind 1977 werd het jacht te water 

gelaten en gedoopt met de naam “Blue Stone”.  
De Blue Stone is voor de verdere afbouw van 

Heerenveen overgevaren naar de Zuiderhaven in 

Harlingen.
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“Blue 
Stone” 
 

Daar is het casco verder afgebouwd: 

de masten, het interieur, de techniek en het tui-
gage. De Blue Stone is een zogenaamd ‘S-Spant’-

zeiljacht met een romp van 5 cm dik ferro-cement  

en een teakhouten dek. De afmetingen lxb: 
13,50 x 3,85 m en een diepgang van 1,90 m. 

Het gewicht van het jacht bedroeg 17 ton. 
Het jacht heeft een dieselmotor van 80 pk en 

twee masten, goed voor een zeiloppervlak van 

100 m². Het jacht heeft de beschikking over  
10-11 slaapplaatsen. 

 
In het voorjaar van 1979 was de Blue Stone ge-

reed voor haar maidentrip, een tocht naar Dene-
marken. Daarna werd de Blue Stone ‘gecharterd’ 

om het vlot de “Sterke Yerke” door het eerste 

moeilijke traject van de Noordzee, het Kanaal en  
het Engelse Kanaal (langs de Engelse zuidkust) 

te loodsen. 
 

 

 
 
 
 
Arnold 
Faber aan 
het roer 
van de 
Blue 
Stone  
met de 
Sterke 
Yerke op 
sleep. 
 
Foto: 
1979 

 
Blue Stone als charterjacht 
De oudste zoon van Gillis, Arnold Faber, was de 

schipper die desnoods met een gezelschap mee  

zou varen. Na verloop van tijd vond Arnold Faber 

het  charteren niet meer zo leuk en besloten de 
Fabers de Blue Stone te verkopen aan de 

Yachtcharter in Stavoren, een onderneming die 

o.a. charterjachten verhuurd. 
De Blue Stone heeft zo nog vele jaren dienst ge-

daan voor langere tochten op de Noordzee, naar 
Engeland, Scandinavië, Helgoland, enz.  

 

Tot op 19 september 1992 de Blue Stone werd 
verhuurd aan een groep van negen Duitse zei-

lers die bekend waren met het schip.  
Ze wilden via Vlieland de Noordzee op. Er stond 

een stevige bries met windkracht 6. Dat was te-
veel voor hen en ze wilden terug. Door de 

stroming hadden ze meer verzet dan ze door 

hadden.  De schipper van de veerboot Vlieland 
belde naar de reddingsboot met het verzoek om 

te gaan kijken. 
De Blue Stone ‘scharrelde’ toen benoorden de 

gevaarlijke gronden van de Richel, een natuur-

reservaat tussen Vlieland en Terschelling.  
Ze hadden zojuist de doorvaart naar de haven 

van Vlieland gemist en toen de rubber reddings-
boot arriveerde was de Blue Stone al aan de 

grond gelopen.  

De reddingsboot van Terschelling werd om assis-
tentie gevraagd maar toen die ter plaatse kwam 

was de Blue Stone al lek geslagen op de bank 
van de Richel. De 9 bemanningsleden werden 

door de KNRM van boord gehaald.  
Bergers zijn er nog bij geweest maar er was 

geen redden meer aan. Nadat nog enkele waar-

devolle zaken van boord waren gehaald en het 
wrak was onttakeld (zoveel als mogelijk van haar 

tuigage ontdaan), werd de Blue Stone verder 
overgelaten aan de elementen.  

 

Enkele dagen later staken er alleen nog een paar 
spanten boven het zand uit.
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De trans- Atlantische zeiltocht van het vlot de   
“Sterke Yerke III” (1979) en de betrokkenheid 
van drie verschillende Faber-families daarbij 

Hans Faber 

[Familie № 127] 

 
Deel 2 van het drieluik-artikel over de Sterke Yerke 

 
Dit 2e deel beschrijft in het kort hoe het idee is ontstaan bij 4 jonge mannen uit 

Leeuwarden om zelf een vlot te gaan bouwen en daarna een verbeterde versie daarvan. 

Tijdens het varen met dit 2e vlot ontstond het idee om een nog beter vlot te bouwen om 
daarmee de oceaan over te gaan steken. En nu het verhaal. 

 
Sterke Yerke I 

Het verhaal begint op een vrijdagmiddag in het 
vroege voorjaar van 1974 in Sybs koffiebar, een 

café in de Doelesteeg in Leeuwarden, waar ze-

ven ex-schoolkameraden elkaar, na enkele jaren 
weer hebben ontmoet en onder het genot van 

een paar pilsjes besloten om elkaar niet meer uit 
het oog te verliezen. Er werden verschillende 

ideeën naar voren gebracht hetgeen uiteindelijk 

resulteerde in het bouwen van echt groot vlot. 
Maar het bleef die dag bij losse ideeën. Door 

een samenloop van omstandigheden konden ze 
korte tijd later met de bouw van het vlot begin-

nen op een braakliggend terrein aan de oever 

van de Potmarge, een riviertje dat door Leeu-
warden loopt.  

 
Het werd een vlot, opgebouwd uit louter afval-

materiaal met een houten dek van 13 meter 
lang en 5 meter breed. 

Het drijfvermogen werd verkregen door 22 olie-

drums, samen gelast in twee rijen van elf 
drums. Het vlot werd verder voorzien van twee 

grote zwaarden. 
Voor de voortstuwing zijn op het dek twee mas-

ten gemonteerd, geschikt voor 16 m² ‘BM-tuig’ 

en 14 m² ‘vrijheidtuig’. Voor de veiligheid is op 
het vlot ook een 30 pk buitenboord motor aan-

gebracht. 
 

Op 15 juni 1974 vertrok het vlot van de bouw-
plaats voor haar maidentrip naar Grouw, gewa-

pend met genoeg bier en een elektrisch orgel.  

Na een voorspoedige reis werd het vlot ‘officieel’ 
gedoopt met de naam: “Sterke Yerke”.  

Yerke is het Friese woord voor woerd, ofwel 
mannetjeseend, terwijl het anderzijds ook de 

bijnaam is van een legendarische Friese boeren-

zoon uit Drogeham. Hearke Tjerks Witteveen 
(1801-1890), beter bekend als Sterke Jerke of 

Sterke Hearke, een arbeider en veldwachter.  
Hij stond ook bekend als de Hercules van Dro- 

geham. 

Hij was een uitzonderlijk sterke, maar goedmoe-

dige man.  
 

Na ruim een jaar de Friese wateren en de Wad-

denzee bevaren te hebben en de deelname aan 
de Friese Elfstedenweek voor boten in juli 1975 

(de alternatieve Elfstedentocht voor boten), wil-
den ze de Sterke Yerke ook wel eens echt ‘zout 

water laten proeven’. 

De Friezen zijn ten slotte altijd al een zeevarend 
volk geweest en zij wilden naar Engeland varen.  

De Duitsers was dat in 1940-1945 niet gelukt 
dus wat hadden zij te verliezen. 

Door de vele publiciteit en dankzij de hulp van 

twee sponsors konden ze het vlot ‘zee klaar’ la-
ten maken. Het vlot werd o.a. voorzien van een 

radio- ontvang- en zendinstallatie, een radar- 
reflector, een reling en een nieuwe achtermast 

waardoor er bij vol zeil nu ongeveer 100 m² zeil 
aan de mast kon hangen. 

Verder werd een waterdicht onderkomen aan 

dek gebouwd met een opblaasbare acht per-
soons rubberboot en voor alle bemanningsleden 

een zwemvest.  
 

De Sterke Yerke verliet Friesland via het IJssel-

meer en Amsterdam naar IJmuiden en vertrok 
vandaar op 22 augustus 1975 voor zijn eerste 

zeereis, over de Noordzee naar Londen. 
Na twee uur varen kreeg men de eerste tegen-

slag te verwerken. De voormast zakte door het 
houten dek en de voorstag knapte. In de haven 

van Scheveningen werd het gehavende vlot op-

gelapt en vertrokken ze weer richting Engeland. 
Als snel bleek dat de Sterke Yerke niet sterk ge-

noeg was. Toen iedereen hiervan overtuigd was 
werd op de avond van 24 augustus besloten een 

einde te maken aan de oversteek naar Enge-

land. De tonnen werden lek gestoken maar de 
laatste resten waren niet stuk te krijgen. Met 

een sleper van Rijkswaterstaat werd zes keer 
over het vlot heen gevaren en toen was het 

geen gevaar meer voor de scheepvaart. 



15 

 

Faber! Magazine 36 

Sterke Yerke II 

Op de jachtwerf van Rein Stapert aan de Kanaal-

weg in Leeuwarden werd in het voorjaar van 
1976 begonnen met de bouw van een verbeter-

de versie van de Sterke Yerke. Dit vlot werd 12 
meter lang en 5 meter breed, ook weer drijvend 

op lege oliedrums. Twee masten van 10 en 12 
meter hoog hielden de zeilen hoog. Op 1 mei 

1976 was de officiële tewaterlating en op 15 mei 

de eerste vaart van Leeuwarden naar het “Thee-
huis” in Grouw waar het vlot werd gedoopt in 

“Sterke Yerke II”. Met dit vlot bereikten de Frie-
zen 13 augustus 1976 ongeschonden de Tower 

Bridge in Londen. 

 Sterke Yerke II bij de Tower Bridge met v.l.n.r.: Leo 
 Schuil, Leo v.d. Ploeg en Chris Schweigmann.  
                                       Foto: 1976 

 
 ‘Onder de Tower Bridge’ is het idee geboren om 

de oceaan over te steken. Met de tijd werden die 

eerste ideeën steeds duidelijker ingevuld.  
In mei 1978 heeft de Sterke Yerke II meegedaan 

aan de HT-zeilrace  “(Harlingen – Terschelling, 
v.v.)”. 

HT-zeilrace met de Sterke Yerke II met links op de  
foto Henk van Dam.             Foto: 1978 

 

Tijdens deze HT-race werd het idee geopperd 
om iets met het milieu te doen. Het moest iets 

groots worden, een tocht over de oceaan van 

het ene continent naar het andere, maar niet 
alleen uit avontuur, ook met een doel en dat 

was er nu. Voor dat milieuproject werd een 
maand later Frits Riemersma, student biologie 

gevraagd om als onderzoeker mee te gaan. 

De fotograaf Henk van Dam uit Leeuwarden, 

was als bewonderaar van de acties van de Ster-

ke Yerke ook één van de twaalf bemannings-
leden tijdens de HT-zeilrace en maakte vele 

foto’s. 
 

Sterke Yerke III 
Deze nieuwe plannen leidden ertoe dat eind 

1978 de “Stichting Sterke Yerke” in het leven 

werd geroepen. De grote promotor hiervan was 
Henk van Dam en hij werd ook tot voorzitter be-

noemd. Henk was naast fotograaf de grote coör-
dinator van alles wat met de Sterke Yerke te 

maken had. Zonder zijn geestdrift, inzet en 

doorzettingsvermogen zou het Sterke Yerke-
verhaal misschien nooit zover zijn gekomen. 

 
Door een gift van ƒ 10.000,- van de “De Lande-

lijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee” 

kon met de bouw van het nieuwe vlot worden 
begonnen. Dat begon in december 1978 op het 

fabrieksterrein van Faber Haarden aan de Tijnje-
dijk in Leeuwarden. Dit was mede mogelijk om-

dat Guus en Chris Schweigmann, twee van de 
initiatiefnemers, in het Leeuwarder uitgaansle-

ven goede contacten hadden met vrienden van 

Gerrit Jan Faber 9, de toenmalige directeur van 
de Faber Haarden Fabriek. Ook had Chris 

Schweigmann in die tijd verkering met Lize 
Pepita Oosterloo van West-Terschelling.  

Zij was de dochter van Cornelia Oosterloo- 

Faber , een zuster van Gerrit Jan Faber. 
Voor de bouw van het vlot hebben ze zelf een 

grote tent gebouwd waarin alle bouw werkzaam-
heden tijdens de koude wintermaanden van 

1978/1979 plaats vonden. Faber Haarden stelde 
voor de bouw van het vlot de fabrieksfaciliteiten, 

zoals transport- en takel installaties, stroom, ge-

reedschap en lasapparatuur, gratis beschikbaar. 
Voor het drijfvermogen van de Yerke III werd 

nu gekozen voor stalen zandperspijpen met een 
diameter van 85 cm en een wanddikte van ge-

middeld 4 mm. De pijpen werden aan elkaar 

gelast tot 5 drijvers met een lengte van 10 tot 
12 meter. Deze vijf drijvers naast elkaar moes-

ten voor het drijfvermogen zorgen. De afmetin-
gen van het dek waren 12 meter lang en 5 

meter breed. De diepgang was circa 0,5 meter. 

Het dek bestond uit 20 mm watervast gelijmde 
houten regels. Vanaf het dek konden de onder-

liggende drijvers via mangaten en verbindings-
buizen bereikt worden. De buizen waren zo in-

gericht dat hierin hun voorraad, zoals voedsel, 
water, tuigage, kaarten en medicijnen konden  

worden opgeslagen.  

                                                 
9
  De genealogie van Gerrit Jan Faber en zijn familie 

    is beschreven in de 33
e
 Verantwoording, blz.19.  
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   De bemanning van de Sterke Yerke III. V.l.n.r: Chris Schweigmann, Leo van der Ploeg, Guus Schweigmann  
   en Frits Riemersma.         Foto: Henk van Dam van Fotostudio Van Dam 
 

Ook waren er een paar slaapplaatsen ingericht. 
Op het dek stonden twee houten masten - de 

voorste met een hoogte van 10 meter - samen 
geschikt voor plusminus 150 m² zeil. De tuigage 

was vierkant getuigd zodat op de Oceaan gebruik 

kon worden gemaakt van een razeil 10. Het totale 
gewicht van de Sterke Yerke was ca. 8,5 ton. Op 

14 april 1979 werd het vlot aan de voet van de 
Oldehove in de stadsgracht van Leeuwarden te 

water gelaten en gedoopt door Ingrid Nauta, de 
dochter van de zeezeiler Dirk Nauta. Direct na de 

doop begon de Sterke Yerke aan haar maidentrip 

naar Grouw. 
In mei van dat jaar is het vlot in het laadruim van 

het binnenvaartschip van Rienk Zwaga naar Bonn 
in Duitsland verscheept voor het eerste deel van 

het Rijn-Wadden milieuproject. In drie dagen lie-

ten ze het vlot de Rijn afzakken naar Rotterdam. 
Onderweg werden bezoeken gebracht aan Duitse 

en Nederlandse instanties om te praten over het 
milieu en de verontreiniging van de Rijn. Vandaar 

over de Noordzee naar de Waddenzee voor het 
vervolg van de milieureis naar het Lauwersmeer, 

Eemshaven, Delfzijl en enkele plaatsen in Duits-

land en de Duitse Waddeneilanden. Voor het 
milieuproject is een speciaal flesjesplan ontwik-

keld. 500 lege Bokma flessen, gevuld met een 
laagje zand en een rode antwoordkaart zijn daar-

voor in de Rijn overboord gezet en 500 flessen bij 

Hoek van Holland. De vinders van de flessen wer-
den verzocht de antwoordkaart met de vindplaats 

en datum op te sturen naar de stichting. 
Stroomafwaarts aan de Rijn- en IJsseloevers en 

                                                 
10

  Een razeil is een vierkant of rechthoekig zeil dat 

     bevestigd is aan een horizontale dwars geplaatste 

     ra, die aan de scheepsmast hangt, dwars op de 

     vaarrichting. 

op de kust van Zuid- en Noord-Holland, de Ne-
derlandse- en Duitse Waddeneilanden evenals de 

Duitse westkust boven Cuxhaven werden 386 
flessen weer teruggestuurd. Na afsluiting van het 

Rijn-Wadden milieuproject werd het vlot in Har-

lingen verder gereed gemaakt voor de trans-
Atlantische reis, o.a. door de installatie van een 

marifoon 11 en een korte- en middengolfzender. 
De bemanning van de Sterke Yerke III (hierna 

genoemd: S.Y.) bestond uit: Guus Schweigmann, 
schipper, geb. 1952 (3e stuurman Grote Han-

delsvaart), Chris Schweigmann (de Muk), hof-

meester, geb. 1954 (textielverkoper), Frits Rie-
mersma, milieu-onderzoeker, geb. 1951 (student 

biologie) en Leo van der Ploeg (Paling), tuigage, 
geb. 1955 (uitzendkracht). 

Chris neemt voor de reis tevens zijn twee kleine 

papegaaien (parkieten) mee.  
De bemanning heeft belangrijke taken te vervul-

len gedurende hun zeiltocht. Ze moeten de ver-
vuiling van de zeeën meten en elke zes uur me-

teorologische weerwaarnemingen voor het 
K.N.M.I. in De Bilt doen. Het vlot werd daarvoor 

‘verheven’ tot weather auxiliaryship. Om deze 

waarnemingen te kunnen doen is er ook speciale 
apparatuur op het vlot geïnstalleerd.  

Verder zou de bemanning voor het vervolg van 
het ‘flesjesplan’ nog twee keer 1000 flessen 

overboord zetten. De eerste 1000 flessen met 

blauwe antwoordkaarten zijn op 28 augustus bij 
Land’s End (het uiterste puntje van Cornwall, in 

het zuidwesten van Engeland) overboord gezet. 

                                                 
11

  De marifoon (maritieme telefoon) is, anders dan de 

     naam doet vermoeden, geen telefoon maar een   

     zend- ontvangapparaat. De marifoon is bedoeld 

     voor gebruik in de maritieme communicatie en het  

     nautische berichtenverkeer over korte afstand.    



17 

 

Faber! Magazine 36 

Hiervan zijn 211 flessen geretourneerd en kwa-

men van de zuid- en westkust van Engeland, 

zuid Ierland en de westkust van Frankrijk en 
Nederland. Een jaar later werden er ook nog 3 

flessen van de Deense noordwestkust terugge-
stuurd. De laatste 1000 flessen met oranje ant-

woordkaarten werden op 27, 28 en 29 oktober 
ten zuiden van de Canarische eilanden over-

boord gezet, kort na het vertrek uit Las Palmas. 

Voor zover bekend zijn er van deze laatste drop-
ping geen flessen teruggevonden. Achteraf is dat 

misschien niet zo verbazingwekkend. Deze 
flessen zouden met de zeestroming mee naar de 

overkant van de oceaan genomen zijn, ware het 

niet dat de flessen wegens aantasting van de 
sluiting door het zeewater en de zon de over-

steek niet zullen hebben gehaald en dus ergens 
op de bodem van de oceaan zullen liggen. 

 Globale vaarroute van de Sterke Yerke III op de 
 Noordzee en door het Kanaal heen. 

 

Eerste etappe:  
Harlingen – Las Palmas 
Dag 1: Woensdag 1 augustus 1979 om 15.30 uur 
begon de trans-Atlantische zeiltocht van ruim 

5.000 zeemijlen naar Curaçao in de Caribische 

Zee met een krachtige zuidwester waardoor het 
vlot met behulp van een sleepboot de haven uit 

moest worden gesleept. De firma Doeksen van 
Terschelling zou volgens afspraak een sleper 

sturen maar die kon niet tijdig in Harlingen zijn 
vanwege het stormachtige weer op de Noordzee. 

Uitstellen en wachten op beter weer was geen 

optie omdat er afgesproken was dat het escorte-
schip de ‘Blue Stone’ het vlot gedurende de eer-

ste drie weken van het moeilijke traject op de 
Noordzee en door Het Kanaal zou begeleiden.  

Daarom is op het laatste moment de Harlinger 

sleper ‘Theo’ voor deze niet alledaagse sleep 
worden ingezet. ’s-Avonds bereikte het vlot de 

marinehaven van Den Helder waar ze moesten 
wachten op het draaien van de wind. Om de 

wachttijd te doden zijn ze verder gegaan met 
het stuwen van de lading en andere noodzake-

lijke werkzaamheden waar men nog niet aan toe 

was gekomen. De twee papegaaien van Chris 

zijn in Den Helder aan land gezet en daarvoor in 

de plaats hebben ze nu “Kokkie”, een sprekende 

papegaai en de scheepspoes “Hummel” aan 
boord genomen.  

Dag 4: Zaterdagmorgen 4 augustus om 07.00 
uur vertrok de S.Y. eindelijk richting zee. Na uit-

stel van een dag wegens motorpech vertrok het 
escorteschip de Blue Stone die ochtend om ca. 

12.00 uur uit Harlingen.  

De bemanning van de Blue Stone (BS) bestond 
uit schipper Sake Merkus en zijn vrouw Nelleke 

Roos, de eigenaar van de Blue Stone Gilles Fa-
ber met zijn zoon Arnold en 6 leden namens de 

Stichting Sterke Yerke onder wie Henk van Dam 

en Meindert van der Meulen. 
Dag 5: Het ‘rendez-vous’ vond plaats op zondag-

ochtend om 0.55 uur op 15 mijl uit de kust van 
Wijk aan Zee. In de loop van zondagmiddag voer 

de Blue Stone naar Scheveningen Haven om 

daar af te meren en werden 3 leden van de 
stichting weer aan land gezet. Zij moesten terug 

naar Leeuwarden.  
Dag 6: Maandag 6 augustus om 14.30 uur ver-

liet de Blue Stone de haven om de S.Y. weer op 
te pikken. Toen zij ’s-avonds in het zeegebied 

aankwamen waar het vlot zich ongeveer zou 

moeten ophouden kon er geen radiocontact met 
het vlot worden gemaakt. Via een wereldontvan-

ger werd vernomen dat het vlot zich intussen ter 
hoogte van Great Yarmouth (Engeland) zou be-

vinden.  

Dag 7: Dinsdag zat de wind weer in het zuiden 
met windkracht 5 en zeilde het vlot weer in oos-

telijke richting terwijl de Blue Stone koers had 
gezet richting de Engelse oostkust om de S.Y. 

daar ergens op te pikken.  
Dag 8: De volgende dag werd besloten dat de 

Blue Stone richting Ramsgate, ten zuiden van de 

Theemsmonding zou varen omdat dat de af-
spraak met de S.Y. was indien ze elkaar zouden 

kwijtraken. Voor de Theemsmonding vernam de 
Blue Stone via de wereldontvanger dat het vlot 

nu weer voor Oostende (België) zou drijven. Om 

half een in de nacht van woensdag op donder-
dag heeft het volgschip daarom de koers verlegd 

richting de Belgische kust.  
Dag 9: Donderdagochtend 9 augustus om 08.00 

uur liep de Blue Stone de haven van Zeebrugge 

binnen en daar kon in de namiddag weer con-
tact met de S.Y. worden gemaakt. Het vlot dreef 

toen voor de kust van Hoek van Holland en is 
daar later op de dag de Berghaven binnenge-

sleept omdat een zware westerstorm met wind-
kracht 9 werd verwacht. Afgesproken werd ook 

dat de S.Y. daar zou wachten op de Blue Stone 

om betere afspraken te maken voor begeleiding.  
Dag 10: Vrijdagavond 10 augustus om 22.30 uur 

heeft de Blue Stone ook afgemeerd in Hoek van 
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Holland naast de S.Y.. 

Dag 11: De volgende dag werd er met alle 

belanghebbenden van de Blue Stone (B.S.) en 
S.Y. vergaderd en werd besloten dat Sake Mer-

kus de leiding heeft tot het afscheid bij Lands 
End. 

Dag 12: Zondagmorgen 12 augustus rond 10.30 
uur heeft de B.S. het vlot de monding van de 

Waterweg uitgesleept onder begeleiding van de 

Havendienst en het voorlopig ook op sleep ge-
houden omdat het vlot bij een zuidwestenwind 

kracht 3 tot 4 onmogelijk op eigen kracht een 
goede koers kon varen.  

Dag 13: De volgende dag was alles onveranderd. 

Zuidwestenwind en regen, troosteloos weer, 
evenals de stemming op de B.S. en de S.Y. die 

nog steeds werd gesleept. 
Dag 14: Dinsdag 14 augustus om 03.00 uur na-

derden ze het lichtschip “Outer Gabbard” in het 

noordoostelijke deel van de Theemsmonding. 
Het weerbericht gaf een zuid tot zuidwesten 

wind, kracht 5 tot 6 en later zelfs 7. Het volg-
schip hield het vlot met een sleepkabel op zijn 

positie met een langzaam draaiende motor. 
Wegens de aanhoudende harde wind uit de ver-

keerde hoek werd besloten om koers te zetten 

naar de beschutte Engelse haven van Lowestoft 
(onder Great Yarmouth). Daar werden ze tege-

moet gevaren door de Haven Reddingsdienst die 
meenden dat de S.Y. een half gezonken jacht op 

sleeptouw had. De twee meerden om 11:20 uur 

af in de jachthaven. Die dag werd besteed aan 
het herstel van de opgelopen schade op de B.S.  

en het vlot. 
Dag 15: Woensdag voltooiing  van de reparaties 

op de B.S.  en het vlot. Ook heeft de B.S. diesel 
gebunkerd waarbij de diesel met jerrycans bij 

meerdere tankstations moest worden gehaald  

i.v.m. de oliecrisis.  
Dag 16: Donderdag werd de bemanning van de 

twee schepen ontvangen in het clubhuis van The 
Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club.  

Dag 17: Vrijdag 17 augustus kon er nog steeds 

niet gevaren worden vanwege een krimpende 
wind naar het noordwesten welke aanwakkerde 

tot stormkracht 7.  
Dag 18: Zaterdagmorgen 18 augustus rond 

07:30 uur werd iedereen opgeschrikt door een 

luid roepende Sake Merkus dat wij bevel hadden 
gekregen van de Havenautoriteiten om onmid-

dellijk te vertrekken i.v.m. het overtreden van  
de quarantaine regels; de scheepspoes Hummel 

werd bovendeks gesignaleerd. Toen alles gereed 
was om te vertrekken bleek dat de wind was 

gaan liggen waardoor het voor de S.Y. onmoge-

lijk was om te vertrekken. Uiteindelijk omstreeks 
17:00 uur, de wind zat weer in de goede hoek, 

kracht 5-6 en werd alsnog besloten te vertrek-

ken. Alles ging nu voorspoedig en men voerde 

met een goede snelheid door het Kanaal. Maar 

om 15:00 uur veranderde het weer en draaide 
de wind weer naar zuidwest kracht 4 tot 5 en 

naar verwachting zou die aanwakkeren tot 
kracht 7. Daarom werd besloten de haven van 

Brighton binnen te lopen en af te meren in de 
mooie Marina Brighton.   

Dag 19: Zondagavond was men gevorderd tot 

Newhaven (tussen Eastbourne en Brighton aan 
de Engelse zuidkust). 

Dag 20: Maandag 20 augustus was de wind 
weer gedraaid naar het zuidwesten kracht 7, 

daarom werd besloten de haven van Brighton 

binnen te lopen om niet opnieuw te worden te-
ruggezet door de wind. De ‘coastguard’ vroeg via 

de marifoon aan de B.S. wat er met die boot, die 
ze op sleep hadden, aan de hand was. Die boot 

op sleep lag “pretty deep in the water” merkten 

ze op. Om 20.30 uur liepen ze de haven binnen 
en meerden af in de prachtige Marina van 

Brighton. Dit keer hoefde de Yerke niet in 
quarantaine afgemeerd te worden hoewel de 

beesten wel bij de douane werden opgegeven. 
Ondertussen werd er een stormwaarschuwing 

afgegeven voor windkracht 7-8. 

Dag 21: Dinsdag 21 augustus werden ze toch 
gesommeerd direct te vertrekken omdat er een 

kat aan dek zou lopen. Maar na een ‘gesprek’ 
met de autoriteiten en met Hummel die zich be-

nedendeks liet opsluiten, was alles weer ‘okay’. 

Dag 25: Tot ze zaterdagmiddag 25 augustus rond 
12.20 uur de haven ‘uit werden getrapt’ met een 

schriftelijk bevel vanwege de beestenboel. Het 
stormde nog steeds hevig maar de stormbal werd 

neergehaald en ze moesten vertrekken. Rond 
middernacht kwamen ze eindelijk weer 

buitengaats. Toen ze nauwelijks buitengaats 

waren werd de stormbal in de haven weer ge-
hesen. Wegens de ruwe zee werd al snel be-

sloten om in de nabije haven van Shoreham te 
schuilen en na het passeren van de sluizen werd 

om 15.50 uur afgemeerd in de binnenhaven van 

Shoreham. De weersverwachting was dat de wind 
zou gaan draaien naar ZO, hetgeen gunstig was. 

Dezelfde avond om 23:20 uur vertrokken ze weer 
via de sluizen naar buiten, de windkracht was 4 

uit het ZO. Men hoopte nu in één ruk door te 

kunnen varen. 
Dag 27: Maandag 27 augustus  zagen ze het licht 

(vuurtoren) van Startpoint. Die dag werd op de 
Yerke voor het eerst het razeil gehesen. Dat was 

wel een mooi gezicht! Van de B.S. vernam de 
S.Y. dat de B.S. na het afscheid zou doorvaren 

naar Felmonth en dat wilde de S.Y. eigenlijk ook 

voor het uitvoeren van enkele kleine reparaties, 
maar Sake gaf aan dat het beter was om door te 

varen nu het weer zo gunstig was.  
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Dag 28: Dinsdag  28 augustus om 23:00 uur wa- 

ren ze op 12° West van Lizard Point en om 06:00  

uur werden de lijnen losgegooid met de B.S.. Dat 
was volgens afspraak ook het punt waar de B.S. 

de S.Y. naartoe zou brengen. De S.Y. moest nu 
alleen verder. Dat was best een emotioneel af-

scheid waarbij de bemanning van de B.S., maar 
in het bijzonder Sake Merkus met zijn vrouw Nel 

Roos en Gilles met zijn zoon Arnold Faber, de 

schipper en de eigenaar, bijzondere dank werd 
toegezegd. Zonder de steun en doorzettingsver-

mogen van de B.S. was de S.Y. nooit zover geko-
men! De laatste foto’s en wensen werden uitge-

wisseld en al snel was de Blue Stone achter de 

kim verdwenen. 

 Globale vaarroute Sterke Yerke III 

 
Dag 29: Woensdag 29 augustus rond het mid-

daguur, ze zijn nu vier weken onderweg, bevond 
de S.Y. zich ongeveer 70 mijl ten westen van de 

Bretonse havenstad Brest en hadden daarmee 

het laatste etmaal zo’n 100 mijl afgelegd.  
Dag 30: Donderdagavond, ruim een etmaal later 

bevonden ze zich op een punt 120 mijl ten wes-
ten van Brest en de wind was weggevallen. De 

bemanning heeft nu pas echt het gevoel dat de 
reis is begonnen.  

Dag 35: Vrijdag 31 augustus om 13.00 uur be-

vond het vlot zich op ongeveer 150 mijl noord-
westelijk van Kaap Finistère (noordwest Spanje). 

Het vlot zal nu spoedig een geringe stroom mee 
krijgen en samen met een gunstige zuidoosten 

wind kan de Yerke daarmee een zuidwestelijke 

koers aanhouden. 
Dag 38: Dinsdag 4 september bevond het vlot 

zich op een positie van ruim 250 mijl zuidweste-
lijk van Brest. Het gaat nog niet zo snel maar el-

ke mijl in de goede richting werd met gejuich be-

groet. Die dag liep de Blue Stone weer de haven 
van Harlingen binnen 

Dag 49: Dinsdagmiddag 11 september om 15.00 
uur was de positie globaal 200 mijl zuidwestelijk 

van Kaap Finistère ter hoogte van midden-Portu-
gal.  

Dag 52: Tijdens een hevige storm vrijdagavond 

14 september, is de scheepskat Hummel over-
boord geslagen en verdronken. Hummel zat net 

op de kattenbak toen het vlot dwars op een  

hoge golf kwam te liggen waardoor het vlot sterk 

overhelde en Hummel met bak en al van het dek 

schoof. Die nacht verdween ook Kokkie, de papa-
gaai.  

Dag 55: Maandag 17 september bevond het vlot 
zich op ruwweg 200 mijl zuidwestelijk van Lissa-

bon. De afstand tot de Canarische eilanden is 
nog ongeveer 650 mijl.  

Dag 62: Op maandag 24 september bevond de 

S.Y. zich ter hoogte van de West-Afrikaanse stad 
Safi, tussen de Afrikaanse kust en het eiland Ma-

deira. Het contact met het vlot was toen al vijf 
dagen verbroken omdat de zendinstallatie niet 

werkte (de generator was defect). Scheveningen 

Radio werd van de laatstgenoemde positie van 
het vlot op de hoogte gebracht door een Zuid- 

Afrikaans schip dat de route van de S.Y. kruiste 
en hun positie doorgaf.  

Dag 66: Vrijdagmorgen 28 september om 02.00 

uur, Guus stond op wacht toen hij de andere jon-
gens opgetogen wekte met de woorden “Het 

vuur van Las Palmas, recht voor ons”. In het 
weekend van  

Dag 67/68: 29/30 september arriveerde het vlot 
in Las Palmas op de Canarische eilanden na een 

tocht van nagenoeg twee maanden.  

De bemanning heeft in de haven van Las Palmas 
uitgerust en zich kunnen prepareren op de twee-

de etappe, de oversteek van de Atlantische Oce-
aan naar West-Indië. Ook het proviand voor de 

volgende etappe moest worden verscheept uit 

Nederland. Een restauranteigenaar ter plaatse 
heeft 500 liter mineraalwater beschikbaar gesteld 

omdat het drinkwater op het eiland niet goed 
houdbaar was. Ook moesten er de nodige kleine 

reparaties worden uitgevoerd.          
 

Tweede etappe:  
Las Palmas – Curaçao 
Dag 69: Vrijdag 26 oktober is de S.Y. na een ver-

blijf van bijna 4 weken vetrokken van Las Palmas. 

Men vertrok in zuidelijke richting met als bestem-
ming Curaçao. Een afstand van ca. 3000 mijl. Men 

verwachte daar omstreeks eind december aan te 
komen.  

Dag 72: Maandag 29 oktober bevond het vlot 

zich ter hoogte van de Kreeftskeerkring op onge-
veer 100 km westelijk van de Afrikaanse kust, op 

koers richting de Kaapverdische eilanden. De 
laatste drie dagen zijn de laatste 1000 flessen 

van het ‘flesjesplan’ overboord gezet. Na de eer-

ste week zeilen had de S.Y. al ongeveer 450 mijl 
afgelegd en zaten daarmee ongeveer op de helft 

van de reis. In de tweede week op zee heeft 
Chris Schweigmann tweedegraads brandwonden 

aan zijn rechterbeen opgelopen toen hij daar 
kokend water overheen kreeg. Leo van de Ploeg 

was een dag later geveld met een huidziekte.  
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Hij zat van top tot teen onder de uitslag. Met de 

medicamenten aan boord en een paar dagen rust 

moest Chris wel weer genezen. Met Leo was dat 
nog even afwachten.  

Dag 80: Op 6 november bevond het vlot zich op 
ongeveer 150 mijl noordelijk van de Kaapverdi-

sche eilanden. Een dag later werd door de be-
manning het “100-dagenfeest” gevierd. Het was 

100 dagen geleden dat de S.Y. uit Harlingen ver-

trok. Na een windstilte van 25 uur kwam de 
noordoostenwind weer opzetten en stuwde het 

vlot met een snelheid van ongeveer 3 mijl in 
westelijke richting, net boven de Kaapverdische 

eilanden.  

Dag 86: Een paar dagen later, op 12 november 
bevond het vlot zich ongeveer 475 km noordelijk 

van Paramaribo! Omdat het vlot nu midden in de 
druk bevaren vaarroutes van Europa naar Zuid-

Amerika en van Noord-Amerika naar zuidelijk 

Afrika zaten, moesten ze 24 uur per etmaal goed 
uitzien naar schepen die ook op hun koers lagen.  

Dag 95: Op 21 november was er alweer reden 
voor een feestje. Nu vierden ze het feit dat het 

vlot sinds hun vertrek uit Las Palmas, bijna vier 
weken geleden, 1750 zeemijlen had afgelegd. 

Tijdens de afgelopen weken kwam de zware 

houten ra plotseling naar beneden, slijtage. Er 
raakte gelukkig niemand gewond en de schade 

kon weer worden hersteld.  
Dag 99: Op zondag 25 november werd het ra-

diocontact met de S.Y. verbroken. Zaterdag-

avond 8 december werd voor het eerst weer iets 
vernomen over het vlot. Een Liberiaans schip 

had de positie van het vlot doorgegeven. Het 
vlot bevond zich op ongeveer 50 km oostelijk 

van het eiland Tobago. Het schip gaf ook door 
dat de bemanning het goed maakte en dat de 

oproepzender defect was.  

Ondertussen werd op Curaçao alles in gereed-
heid gebracht om de S.Y. binnenkort een groot 

ontvangst te kunnen bieden. De K.N.S.M.-direc-
teur op de Antillen had aangeboden om het vlot 

vrachtvrij terug te verschepen naar Nederland.  

Omdat er wegens een defect enige tijd geen ra-
diocontact mogelijk was en ook niemand hen 

zag, werd het vlot enige tijd min of meer als 
‘vermist’ beschouwd.  

Dag 110: Op 10 december werd duidelijk dat ze 

in een noordelijkere route waren gekomen waar-
door de Caribische eilanden noordelijk gepas-

seerd moesten worden.  
Dag 114: Vrijdag 14 december. Toen ze op 14 

december Bonaire naderden werd besloten om 
dat eiland zuidelijk te passeren. De stroming en 

de wind maakten dit onverwacht toch mogelijk. 

De radio op Curaçao gaf de laatste dagen ook 
dagelijks de positie van het vlot door die door de  

Marine Luchtvaart Dienst (MLD) werd verstrekt. 

De Neptune vloog vrijdagmiddag 14 december 

nog over en de positie werd nog gecheckt via de 

radio. Naar aanleiding daarvan werd er vanuit 
gegaan dat ze zaterdag rond 16.00 uur in 

Willemstad, Curaçao zouden kunnen aankomen. 

Foto van de Sterke Yerke ca. 14 uur voor de stranding 
op de oostkust van Bonaire.    Foto: MLD - 14-12-1979 

 

De stranding op Bonaire 
Vrijdagmiddag tegen zonsondergang brak een 

zware onweersbui los bij een windstilte, je kon 

geen hand meer voor ogen zien. Zo tegen 20.00 
uur klaarde het op en de wind nam weer iets toe. 

De positie werd wederom bepaald en een nieuwe 
koers uitgezet. Door het slechte weer waren ze 

iets te veel naar het westen afgedreven (richting 
de kust van Bonaire). Frits liep de wacht van 

20.00 tot 23.00 uur en dan zou Guus hem af-

lossen en ging daarom eerst nog even slapen, 
Chris en Leo sliepen al. Toen Frits om 22.30 uur 

Guus wakker maakte bleek dat ze maar zo’n 5 
mijl uit de kust zaten! Omdat de wind intussen 

geruimd was naar het zuidoosten werden de an-

dere jongens ook wakker gemaakt om de zeil-
voering te veranderen. De Ra ging weg en het 

grootzeil omhoog. Wat ze ook deden, de kust 
kwam steeds dichterbij. Er was geen houden 

meer aan. Met een kijker kon je de branding al 

tegen de klippen kapot zien slaan. Er brak geluk-
kig geen paniek uit, ondanks de dreigende rots-

muur voor hen en de huizenhoge brandingsgol-
ven achter hen. Ze hadden de ankers al uitge-

gooid maar die pakten geen grond, de lokale 
diepte was ca. 60 meter.  

Dag 115: Zaterdag 15 december rond midder-

nacht gebeurde dan waar ze bang voor waren, 
de Yerke  klapte met de voorpunten tegen de 

klippen. Gestrand, op de klippen van de oostkust 
van Bonaire bij Boca Washikemba! Steeds werd 

de Yerke met de onderstroom weggetrokken, om 

vervolgens met de volgende brandingsgolf met 
een rotklap weer tegen de scherpe rotsen aan- 

Gesmeten te worden. Rond 02.00 uur moest 
iedereen het vlot verlaten, het werd te gevaarlijk.  
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Maar eerst hebben ze nog zoveel mogelijk  

eigendommen aan wal gegooid, ook het film- 

materiaal verpakt in plastic tonnen. Dat leek aar-
dig te lukken tot die ene fatale ‘roller’ van een 

paar meter hoog die op de rotskust stuksloeg en 
veel van de eerder met moeite geredde spullen, 

weer meenam de zee in. Ze zagen de tonnetjes 
drijven maar ze waren onbereikbaar door de 

ruwe zee. Gelukkig was de glooiende kust vol 

met scherpe rotsformaties daar maar enkele me-
ters hoog zodat de vier bemanningsleden ‘vrij 

gemakkelijk’ aan land konden komen. Via de 
radio werden noodsignalen uitgezonden die door 

een sleepbootkapitein werd opgevangen. Hij be-

vond zich aan de andere kant van het eiland en 
was juist onderweg naar huis. De kapitein van de 

sleepboot gaf de politie door waar het vlot onge-
veer moest zijn gestrand. Maar het lukte de 

politie daarna niet om de opvarenden te vinden. 

Thuisgekomen sprong de kapitein daarom zelf in 
zijn oude jeep en ging zoeken. Om ca. 04.00 uur, 

het was nog donker, kwam Johnny Craane, de 
sleepbootkapitein op de plek des onheils aan en 

begroette hen met “Jongens, de haven is aan de 
andere kant van Bonaire. Desalniettemin hartelijk 

welkom”. Hij heeft de uitgeputte jongens eerst 

naar de Politiewacht gebracht om de eerste ad-
ministratieve problemen af te wikkelen. Alles, 

geld, kleren, paspoorten, e.d. waren ze kwijt. Op 
blote voeten, bloedend door het scherpe koraal, 

en met de oranje overlevingsoveralls smerig door 

de olie, als enig kledingstuk aan. Op de Politie-
wacht werden ze bijzonder goed opgevangen en 

werd Bill van Loon, een bergingsexpert uit z’n 
bed gebeld. Samen waren ze rond 07.00 uur, 

toen het weer licht werd op de strandingsplek 
terug. Voor het vervolg van het verhaal op 

Bonaire verwijzen we u naar het vervolgartikel 

over Yke en Ina Faber op Bonaire, op blz. 24. 
 

Zes bergingspogingen later besloten Guus en 
Chris, Frits en Leo er een punt achter te zetten.  

Het vlot lag inmiddels op ongeveer 50 meter 

diepte. Zaterdag 12 januari 1980 zijn Guus en 
Chris Schweigmann, Frits Riemersma en Leo van 

der Ploeg teruggekeerd op Schiphol en werden 
daar feestelijk onthaald. De drijvende kracht 

achter de vele bergingspogingen daarna was de 

voorzitter van de Sterke Yerke Stichting en foto-
graaf Henk van Dam. Hij kocht in 1985 samen 

met zijn maat Jitze Grondsma de oude logger 
‘Volo’ uit 1911 op, voorzagen het van masten en 

zeilen en maakten er een expeditie schip van. In 
oktober 1985 vertrokken zij samen met Chris 

Schweigmann en Frits Riemersma plus nog 4 an-

dere opvarenden naar Bonaire.  
Diverse mislukte reddingspogingen later werd de 

S.Y. in januari 1986, 6 jaar na de ondergang, 

eindelijk geborgen. In de haven van Kralendijk 

op Bonaire werd het zwaar beschadigde vlotwrak 
met noodreparaties zover opgeknapt dat de S.Y. 

het restant van de oorspronkelijk geplande 
zeiltocht van ca. 40 mijl naar Curaçao alsnog zou 

kunnen afleggen. Op 1 maart 1986 liep het vlot 
dan eindelijk de Sint Annabaai op Curaçao 

binnen, gadegeslagen door drommen enthou-

siaste mensen die de bemanning alsnog ontvin-
gen met een vorstelijk onthaal. Na veel ceremo-

nieel vertoon voer de S.Y. naar het 5 km. verder-
op gelegen zeeaqua-rium. Het vlot bleek toch 

teveel water binnen te laten en zonk daar in het 

haventje. Later werd het verder uit de kust 
gesleept waar het tot de dag van vandaag ligt op 

een diepte van zo’n 200 meter. 
 

Toelichting bij de fotopagina 22: 
1 De S.Y. op sleeptouw door het Kanaal met de 

 Hoover Ferry Calais-Dover die voorlangs 

 kruist; 
2 De S.Y. tijdens windstilte met het razeil 

 gehesen; 
3 De S.Y. tijdens windstilte bij ondergaande 

 zon; 

4 Afscheid nemen van de Blue Stone, nu alleen 
 verder; 

5 Leo aan het roer bij een lekker briesje; 
6 De S.Y. met alle zeilen bij met weinig wind. 

Idem bij fotopagina 23: 

1 De S.Y. de ochtend na de stranding op de 
 rotskust van Bonaire; 

2 De S.Y. zinkt langzaam in de diepte na een   
 poging om haar los te trekken; 

3 Guus en Leo zoeken de kustlijn af op zoek 
 naar aangespoelde eigendommen; 

4 De sleper ligt klaar en de sleeptros moest 

 worden overgezwommen; 
5 idem als # 1; 

6 Bij een van de bergingspogingen heeft men 
 de Friese vlag kunnen redden, maar er mis- 

 sen 4 ‘pompeblêden’; 

7 De S.Y. is weer los van de bodem en hangt 
 aan vier luchtzakken. 
 

 
Naschrift: Zonder de bijzondere medewerking 
van Meindert van der Meulen, de PR man van de 
Sterke Yerke zou dit artikel niet zo gedetailleerd 
tot stand zijn gekomen. Meindert heeft een com-
pleet geluids- en video-archief met enorm veel 
foto’s, films, publicaties en krantenartikelen van 
en over de Sterke Yerke. Verder ben ik veel dank 
verschuldigd aan Chris Schweigmann en Frits 
Riemersma die naast Meindert van der Meulen de 
teksten nog eens kritisch hebben doorgelopen.
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Yke Faber en zijn vrouw Ina uit Bonaire –           
de acteur Peter Faber is een volle neef van Yke 

Hans Faber 

[Familie № 125] 

 
Deel 3 van de drieluik-artikelen over de Sterke Yerke 

 
De betrokkenheid van Yke Faber en zijn vrouw Ina uit Bonaire bij de Sterke Yerke II en 

III is een hele bijzondere. Maar om dat duidelijk te maken moeten we eerst een stukje 
terug in tijd. 

 

Yke Faber, geboren te Sneek in 1946, trouwde in 
1971 met Ymkjen Silvia (Ina) Betsema (* 1947).  

          Yke Faber en zijn vrouw Ina.  
           Foto: Kerst 2014  

 
Yke was Schipper 12  bij Greate Pier, een water-

scoutinggroep uit Sneek. 

In januari en december 1974 had Ina al een le-
venloze zoon en dochter ter wereld gebracht. 

In Januari 1979 hadden Yke en Ina twee doch-
ters, Sylvia Yvonne (1975) en Yolanda Sophia 

(1977) en Ina was in verwachting van haar vijf-

de kind die de eerste helft van juli werd ver-
wacht. 

De Stichting Sterke Yerke uit Leeuwarden pro-
beerde in de eerste helft van januari 1979 telefo-

nisch contact op te nemen met Yke Faber. Zijn 
vrouw Ina nam de telefoon op en antwoorde dat 

                                                 
12

  Volgens ‘Scoutpedia’, de kennisbank voor de  

     Scoutingwereld is de Schipper de persoon die 

     binnen de leiding de eindverantwoording heeft.  

     Hij wordt ook wel Teamleider genoemd. De 

     overige leidinggevenden zijn Stuurman. 

Yke er niet was; hij verbleef toen op Curaçao of 
Bonaire en werd binnenkort terugverwacht.  

Toen Ina vroeg of zij misschien kon helpen vroeg 
het bestuurslid van de stichting naar het tele-

foonnummer van de Schipper van de Katholieke 

Zeeverkenners uit Sneek.  
Ina kende die Schipper wel maar wist ook dat hij 

geen telefoon had. 
Toen vertelde het bestuurslid dat de stichting op 

zoek was naar een goede bestemming voor het 

vlot, de Sterke Yerke II omdat de opvolger hier-
van, de Sterke Yerke III in aanbouw was. 

Ina antwoorde dat haar man Schipper was van 
de Zeeverkenners Greate Pier uit Sneek en dat 

die ook een Loodsenstam hadden, een oudere 
groep Zeeverkenners.  

Dus misschien was dat ook een idee. Daar werd 

positief op gereageerd want het ging de stichting 
om een goede bestemming. Medio februari zijn 

twee bestuursleden van de Stichting Sterke Yerke 
bij Yke en Ina op bezoek geweest en dat gesprek 

resulteerde in de toezegging dat de Loodsenstam 

van Greate Pier later in het bezit zou komen van 
de Sterke Yerke II.  

Yke is in maart 1979 definitief naar Bonaire ver-
trokken en heeft daar het Electro Technisch In-

stallatiebedrijf “INPO N.V.” overgenomen. De be-
doeling was dat hij daar voor 8 à 10 jaar zou 

gaan werken.  

De overdrachtsceremonie van de Sterke Yerke II 
was op 14 april 1979 in Grouw na de officiële 

doop en maidentrip van de Sterke Yerke III van 
Leeuwarden naar Grouw. De al hoogzwangere 

Ina was met haar twee dochters en de nieuwe 

Schipper dhr. Brandenburg bij de ceremonie aan-
wezig.  

De zeeverkenners Greate Pier uit Sneek werden 
daarmee de nieuwe eigenaar van de Sterke 

Yerke II. 

In zijn dankwoord heeft Schipper Brandenburg 
de later legendarisch geworden woorden uitge- 

sproken van: “Als de bemanning toch richting 
West-Indië gaat, laat ze dan vooral niet verge-

ten even in Bonaire aan te gaan, aangezien 
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Schipper Faber van Greate Pier daar de pils  13  

koud heeft staan.”  

Die woorden blijken bij de latere stranding wel 
iets te letterlijk te zijn opgevat. 

Ina heeft daarna op 31 mei 1979 de “Sterke 
Yerke II” nog omgedoopt in “Greate Pier”.  

Het alom bekende vlot heeft nog vele jaren 
dienst gedaan voor de zeeverkenners uit Sneek. 

 

Eind juni 1979 kwam Yke terug naar Nederland 
voor de bevalling en heeft toen nog met het vlot 

de “Greate Pier” (voorheen “Sterke Yerke II”) en 
de zeeverkenners gevaren.  

        Sterke Yerke II/Greate Pier met de zeever- 
        kenners op sleep in de wateren van Friesland 

 

Na de gezinsuitbreiding bij Yke en Ina met hun 

zoon Yke Sebastiaan op 14 juli 1979 is het gezin 
op dinsdag 31 juli 1979 - de dag voor het vertrek 

van de Sterke Yerke III – geëmigreerd naar Kra-
lendijk op Bonaire. Het gezin installeerde zich 

snel in hun nieuwe leefomgeving en in hun vrije 

uren verkenden ze ook de omgeving. Een 
volgende bijzondere bijkomstigheid was dat in 

het najaar van 1979 op “Tele Curaçao”, het 
enige TV kanaal op de Antillen, de Nederlandse 

serie “Duel in de diepte” met als hoofdrolspeler 
de acteur en neef van Yke, Peter Faber werd 

uitgezonden. Deze serie speelde zich o.a. af in 

“Landhuis Washikemba”. De Fabers volgden 
deze serie ook maar Ina wist, als nieuwe 

bewoner van Bonaire niet waar Washikemba lag 
en vroeg dat enkele dagen voor de stranding 

van de Sterke Yerke aan haar buurvrouw. Die 

gaf Ina een ansichtkaart van Bonaire met een 

                                                 
13

  Hier maakte de spreker een vergissing. De Fabers 

     drinken eigenlijk nooit pils, bedoeld was te zeg-  

     gen dat de Beerenburg koud stond. 

eenvoudige kaart van het eiland waarop 

Washikemba ook werd genoemd.  

 
Yke en Ina waren als “Friezen om utens” (een 

uitdrukking voor Friezen die buiten Friesland wo-
nen) nauw betrokken bij de Atlantische tocht van 

de Sterke Yerke III en volgden daarvoor de da-
gelijkse nieuwsuitzendingen want het was groot 

nieuws op Curaçao en de rest van de Antillen. 

Op Curaçao was al een ontvangstcomité 
opgericht om de Sterke Yerke feestelijk te 

onthalen. 
Ina’s ouders waren op 10 december voor het 

eerst op vakantie naar Bonaire gekomen en Yke 

en Ina kregen van hen 2 tickets om op 15 
december (de dag van de verwachte aankomst 

daar) samen naar Curaçao te vliegen om ook de 
feestelijke intocht mee te vieren.  

Omdat bij de doop en de overdrachtsceremonie 

van 14 april 1979 was toegezegd dat voor de 4 
jongens op Bonaire de Beerenburg koud stond, 

zouden ze ook een fles meenemen en die lag 
vrijdagavond al klaar in de auto. 

 
Op vrijdag 14 december ’s-middags (een halve 

dag voor de uiteindelijke stranding) luisterden zij 

weer naar Radio Hoyer op Curaçao en die gaf 
ook de positie van het vlot op zee door. Daar 

klopte volgens Yke niets van. Het was namelijk 
de bedoeling dat ze ‘onder’ Bonaire door zouden 

gaan en de doorgegeven positie gaf aan dat ze 

boven Bonaire langs zouden gaan en dan zouden 
ze in verband met de zeestromingen en de wind, 

nooit op eigen kracht naar Curaçao kunnen va-
ren. Yke is met zijn schoonvader naar Seru Lar-

gu, een hoog uitkijkpunt op Bonaire gegaan om 
met de verrekijker uit te kijken naar de Sterke 

Yerke. Ze meenden wel iets aan de horizon te 

zien maar het weer was intussen heel slecht ge-
worden, donkere wolken, regen en een harde 

wind. Bij terugkomst thuis was Yke ongerust en 
met de slechte telefoonverbindingen van toen 

probeerde hij de Kustwacht op Curaçao te 

bellen. Toen dat niet lukte, belde hij een 
familielid op Curaçao en vroeg haar Radio Hoyer 

te bellen met het bericht dat volgens Yke de 
opgegeven positie niet zou kloppen. Ze heeft dat 

gedaan maar of het is niet aan de Kustwacht 

doorgegeven of men heeft eenvoudig niet 
geloofd dat men dat vanaf Bonaire kon 

vaststellen. Er werd dus niets mee gedaan. 
De volgende morgen, zaterdag 15 december wa-

ren Yke en Ina al vroeg op om het vliegtuigje 
naar Curaçao te halen. Ze luisterden naar het 

eerste nieuws van 06.00 uur en hoorde dat het 

vlot die nacht op de kust van Bonaire gestrand 
was. Men kon dat eenvoudig niet geloven en ze 

hebben de Politiewacht gebeld en die bevestigde 
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dat het vlot “op de kust van Washikemba was 

gestrand” en dat de 4 bemanningsleden nog op 

de Politiewacht waren maar op het punt stonden 
om weer naar de standingsplek te gaan.  

Omdat het dus geen zin meer had om naar 
Curaçao te vliegen besloten Yke, Ina en haar 

vader nu naar Washikemba te rijden.  
Toen ze in de buurt van Washikemba aankwa-

men zagen ze in de verte een vlag net boven de 

kust uitsteken.  
Toen ze dichterbij kwamen zagen ze dat het de 

Friese vlag met de zeven ‘pompeblêden’ was, dat 
kon dus niet missen.  

Daar aangekomen troffen zij een douaneman en 

de 4 jongens van de Sterke Yerke. Ze kenden 
hen nog niet want ze hadden alleen contact 

gehad met bestuursleden van de stichting. 
 

Het was een ongelofelijk mooi moment toen de 

jongens hoorden wie wij waren.  
Ze waren nog gekleed in hun oranje overalls en 

op de Politiewacht kregen ze laarzen te leen.  
Ze hadden het koud en alles was nat natuurlijk 

en het eerste wat Leo van der Ploeg vroeg toen 
Yke een shagje draaide: “Hewwe jo oak een 
sjekje foar mij? …. Dat kan ik nou we brukke”. 
Yke antwoorde: “Ja jonge, vansels en wat tinke 
jimme van een Beerenburgje?”.  
Guus Schweigmann antwoorde met zijn aan-
stekelijke lach: “Jazeker”.  
Zo stond het Faber-gezelschap met de 4 beman-

ningsleden, zaterdagmorgen vroeg op een van 
god verlaten eenzame plek op Bonaire, aan de 

Beerenburg. Het vlot lag nog te beuken op de 
ruwe golven. Met moeite zijn ze aan boord 

gegaan en hebben de marifoon, het reddingsvlot 
en nog wat kleine spulletjes eraf gehaald. 

Ondertussen kwamen er steeds meer 

Bonairianen op het nieuws af.  
 

Er was intussen ook een sleepboot van Bonaire 
Petroleum Cor-poration (BOPEC) 14 aangekomen 

om de Sterke Yerke vlot te trekken maar toen 

dat gebeurde viel het vlot met alles wat verder 
nog aan boord was ten prooi aan de golven.  

De Sterke Yerke verdween ongeveer 150 meter 
uit de kust naar een diepte van plusminus 25 

meter. De verslagenheid was bij de bemanning, 

maar ook bij de Fabers groot.  
Ze hebben met elkaar gehuild. 

 
Later gingen de jongens met de Fabers mee 

naar huis. Ina’s moeder die thuis was gebleven 

                                                 
14

  BOPEC heeft een olie terminal op Bonaire met  

     twee aanlegpieren voor het laden en lossen van 

     olietankers. De BOPEC is volledig in handen van 

     een Venezolaanse oliemaatschappij. 

bij de kinderen had een grote pan soep gemaakt 

en Ina ging uit haar eigen kledingkast en bij drie 

van haar buren langs om kleding voor de jon-
gens te verzamelen want in hun natte overalls 

konden ze ook niet verder. 
Binnen korte tijd had ze een aardige verzameling 

korte broeken, T-shirts en slippers bijeen waar 
de jongens wel even mee vooruit konden.  

De Politiewacht kwam op een gegeven moment 

de tijdelijk beschikbaar gestelde laarzen van de 
jongens weer ophalen. 

 
Later op de dag heeft een gecharterd vliegtuigje 

van de BOPEC o.a. de vier bemanningsleden, 

Johnny Craane de sleepbootkapitein en Yke en 
Ina naar Curaçao gevlogen waar ze in een hotel 

feestelijk werden onthaald door het Curaçaose 
Sterke Yerke comité, de Nederlandse Sterke 

Yerke Stichting en George Schweigmann, de va-

der van Guus en Chris samen met de massaal 
toegestroomde pers.  

De bemanning kwam de ‘beloofde’ Beerenburg opha-
len. V.l.n.r.: Ina Faber-Betsema (zwarte shirt), Leo 
van der Ploeg, Guus Schweigmann (op de rug), Chris 
Schweigmann en Frits Riemersma. 
            Foto: december 1979  

 

Zondag 16 december is de bemanning met de 

Bonairianen weer terug gekeerd om een nieuwe 
reddingspoging te ondernemen.  

Yke heeft Hotel Bonaire bereid gevonden om de 
bemanning gratis verblijf te verschaffen en de 

BOPEC heeft alle kosten van de vele reddings-

pogingen voor zijn rekening genomen. 
 

De eerstvolgende dagen, tot de jongens naar 
Hotel Bonaire konden, hebben ze overnacht bij 

Yke en Ina en twee naaste buren.  
Ina heeft voordat de jongens terug gingen naar 

Nederland bij de BATA nog schoenen en sokken 

geregeld en bij een kledingatelier nieuwe 
blouses en korte broeken. Die hadden ze ook 

aan toen ze van Bonaire vertrokken.  
Yke en Ina zijn tot jaren later nog benaderd door 

de nodige pers voor tekst en uitleg.  
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Ook door de NOS in 1982 toen zij op Bonaire 

waren i.v.m. het staatsbezoek van Koningin 

Beatrix aan de Antillen. 
Veelal vroeg men toen naar “Heit en Mem van 

de Sterke Yerke” en iedereen wist wie ze dan 
bedoelden. 

Zelfs post met die adressering kwam keurig op 
de plaats van bestemming aan.  
 

 
Noot: Voor de totstandkoming van dit slotartikel 
gaat mijn grote dank uit naar Yke en Ina Faber 
op Bonaire.  
Zonder hun welwillende medewerking zouden 
veel details van de periode kort na de stranding 
onbelicht zijn gebleven. 
 

 

Relatie schema van Yke Faber met de acteur Peter Faber 
 
 

                                                   Pieter Faber     x       Johanna Dijkstra 
                              1880–1959      1879–1916 

 

                                    Uit dit gezin van 9 kinderen o.a.: 
 

 
Pieter Faber   x    Sjoukje de Jong    Lieuwe Faber x  Inge Augustin 

1906–1984      1908–2002     1914–1993     1922-1961 
           

 

 
Yke Faber x   Ymkjen (Ina) Betsema   Peter Faber (acteur) 

1946      1947      1943 
 

Fredrik Wilhelmus Faber (Delft 1797 – Nijmegen 1848) – 
Fuselier in de ‘Slag bij Waterloo’ 

Hans Faber 

[Familie № 208] 
 

18 juni 2015 vierde men in Europa het heugelijke feit dat het 200 jaar geleden was dat 
bij Waterloo, onder Brussel, de Franse legers werden verslagen door geallieerde troepen 

uit Europa. 

 
Een jaar eerder, medio 2014 zocht Elise Wensvoort-Oranje (* 1942) uit Delft contact met 

onze stichting via de website. Zij zat toen in een afrondend onderzoek naar honderd-
twaalf mannen uit Delft die in juni 1815 betrokken waren bij de Slag bij Waterloo.  
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Elise zocht contact met de stichting omdat één van deze 112 mannen, Fredrik 

Wilhelmus Faber was, en wilde nagaan of wij mogelijk over meer informatie van deze 

Fredrik beschikten. De stichting beschikte wel over de meeste basisgegevens, maar 
naar later zou blijken, waren deze onvolledig. De resultaten van Elise’s onderzoek zijn 

samengevat in een boek dat in maart 2015 verscheen.  
In dit artikel wordt Fredrik Wilhelmus Faber daar uitgelicht met daarnaast wat algemene 

informatie over de situatie toentertijd. 
 

Het boek, getiteld: “Slag bij Waterloo – een be-

schrijving van 112 Delftse soldaten die hebben 
meegevochten Napoleon te verslaan”. Dit boek 

is een uitgave van Kirjaboek en is verschenen 
onder ISBN: 978-94-6008-236-8. Het beschrijft 

niet de slag zelf omdat daarover is door de jaren 

heen al zoveel geschreven. “Nee, het boek gaat 
over de soldaten, gewone mannen, soms nog 

jongens. Hoe verging het hen voor en ná deze 
slag?” aldus Elise Wensvoort-Oranje.  

 

Fredrik Wilhelmus Faber, geboren te Delft op 
23 februari 1797 heeft zich op 22 januari 1814 

voor een vrijwillig engagement aangemeld bij de 
Landmilitie voor de periode van 6 jaar met een 

handgeld van 3 ducaten.  
Hij was dus nog net geen 17 jaar toen hij zich 

aanmeldde! Volgens zijn stamboek werd hij 

 

Goude ducaat van 1814 

 

ingedeeld bij het 9e Regiment Infanterie, 12e 
Bataljon Infanterie van linie als fuselier (ge-

weerschutter). Dit bataljon was ondergebracht 
in de barakken van de Zoutman Kazerne in Den 

Haag. Deze barakken stonden in het ‘Warmoes-

land’,  achter het Westeinde.  
Het bataljon werd samengesteld uit dienstplich-

tigen en vrijwilligers uit de hele omgeving.

Legerverplaatsingen van het 9e Regiment tussen 1814 en de terugkomst na de Slag bij 

Waterloo   
1814 

Na de nederlaag van Napoleon in Rusland kwamen de Europese staten steeds meer in opstand tegen 

Frankrijk. De ontevredenheid onder de bevolkingen groeide en dat resulteerde in de volkerenslag bij 
Leipzich. In de Slag bij Leipzich van medio oktober 1813 werden de legers van Napoleon verslagen en 

gedwongen terug te keren naar Frankrijk. Het Noordelijk coalitieleger onder leiding van de Zweedse 
kroonprins trok na deze Slag op richting de Nederlandse grens. De voorhoede van het Noordelijk leger 

bestond uit Russische kozakken en zij trokken op 17 november 1813 de Nederlandse grens over. Wat 
begon als een verkenning ontaardde al snel in een vlucht van de Fransen uit Noord-Nederland. Een 

week later werden de kozakken feestelijk ingehaald in Amsterdam. De Fransen herstelden zich nog 

een keer en sloegen hard terug. Uiteindelijk moesten de Franse legers verder terugtrekken in de gar-
nizoenen en rond de stad Antwerpen. Op 8 maart 1814 begonnen de gevechten om de stad Bergen 

op Zoom te bevrijden van de Fransen en op 24 april kon de Franse vlag worden gestreken. De Fran-
sen ontruimden op 3 mei Bergen op Zoom en marchereerden de stad uit. De geallieerde legers vielen 

begin 1814 ook Frankrijk binnen en Napoleon werd op 6 april 1814 gedwongen om af te treden en op 

4 mei verbannen naar het eiland Elba. 
 

Vertrek: Aankomst: Van, naar: Afgelegde afstand: 
 (circa kilometers) 

 

13 april 18 april Als de winter is afgelopen begint men aan een grillige mars.  175 
 Vanuit Den Haag marcheert het bataljon via Gorinchem,  

 Terheijden, Rukven naar Putten bij Spijkenisse.  
  1 mei   3 mei Van Spijkenisse naar Barendrecht       32 

12 juni 15 juni Na een bivak vertrekken ze uit Barendrecht via  Capelle   120 
 bij Waalwijk naar Bergen op Zoom      

24 sept. Wederom na een bivak vertrekken ze vanuit Bergen op  105 

 Zoom naar Utrecht waar ze voor de strenge winter van  
 1814-1815 overwinteren in “De Leeuwenberg”  in de  

 Schalkensteeg te Utrecht. 
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1815 

De winter van 1814-1815 was zeer streng en leidde tot hongersnood en plunderingen. In januari 

1815 brak er ook een grote schurftepidemie uit in het leger.  
Op 26 februari 1815, toen de wachtschepen rond Elba tijdelijk afwezig waren wist Napoleon te ont-

snappen van het eiland Elba en keerde op 20 maart 1815 met zijn getrouwen terug in Parijs waar hij 
wederom tot keizer werd gekroond. Op 13 maart verklaarde het Congres te Wenen Napoleon vogel-

vrij. Op 23 maart verklaarde Nederland de oorlog aan Frankrijk en legeronderdelen moeten stellingen 
innemen bij de Nederlands-Franse grens.  

Op 15 juni vonden de eerste gevechtscontacten plaats met de Fransen en op 16 juni de Slag bij 

Quatre Bras. Het geallieerde leger slaagde er niet in de Fransen te verslaan en trokken zich in noor-
delijke richting terug richting Waterloo. Zware regens bemoeilijkten de Franse opmars. Op 18 juni 

vond de Slag bij Waterloo plaats. Het Franse leger sloeg massaal op de vlucht. Napoleon vluchtte 
naar de havenstad  Rochefort (ca. 160 km noordelijk van Bordeaux) vanwaar hij wilde vluchten naar 

de Verenigde Staten. De haven werd echter door de Engelsen geblokkeerd en Napoleon zag geen 

andere uitweg dan zich over te geven.  
Op 22 juni deed hij voor de tweede keer afstand van de kroon. Napoleon werd dit keer verbannen 

naar het Engelse eiland St. Helena, midden in de zuid-Atlantische Oceaan, zo’n 2800 km ten westen 
van de Afrikaanse kust. Hier stierf Napoleon in 1821. 

Op 21 juni 1815 trokken de geallieerde troepen massaal de Franse grens over om het land te bezet-

ten. Ze trokken richting Parijs omdat niet duidelijk werd of de Fransen nu definitief verslagen waren. 
De Nederlandse troepen veroverden Le Quesnoi, Valenciennes en Condé en op 7 juli betrokken de 

eerste Nederlandse troepen het bivak van de geallieerden in het Bois de Boulogne, rond Boulogne-
Billancourt, dat ligt tussen Versailles en Parijs.  

In het kamp werd een groot hospitaal ingericht nadat hevige koortsen, buikloop, tyfus en zenuw-
koortsen uitbraken. De geallieerden hebben in Parijs met Frankrijk onderhandeld en in de Eerste en 

Tweede Vrede van Parijs werd bepaald hoeveel schadevergoeding Frankrijk moest betalen aan de 

geallieerden. De laatste handtekeningen werden op 20 november gezet en daarna hebben de Neder-
landse troepen de kampementen begin december verlaten en marcheerden terug naar Nederland. 

 
Vertrek: Aankomst: Van, naar:      Afgelegde afstand: 

          (circa kilometers) 

 
22 mrt. 29 maart Vertrek uit Utrecht voor een 7-daagse mars zuidwaarts   200 

 naar Tongeren, België. 
 1 april   5 april Van Tongeren naar Charleroi. Hier bivakkeert het Bataljon  100 

 in het gebied rond Charleroi en Nivelles in 4 kampen. 
15 juni  15 juni De Franse legers trekken de grens van de zuidelijke Neder-          10/12 

 landen over waarna de Nederlandse troepen naar Quarte 

 Bras trekken om de Franse troepen een halt toe te roepen. 
17 juni 17 juni De troepen verplaatsen zich richting Waterloo dat noordelijk  20 

 Van Quartre Bras ligt.  
25 juni 15 juli Opmars richting Parijs.             ruim 300 

Eerste helft dec. Terugtocht naar Dordrecht.     425 

 
Het bataljon waar Fredrik Wilhelmus deel van uit-

maakte tijdens de gevechtshandelingen van juni 
1815, begon de Slag bij Quatre Bras op 16 juni 

met 22 officieren en 502 manschappen.  

Tijdens de gevechten daar zijn 4 manschappen 
gedood en werden 2 officieren en 32 manschap-

pen gewond. Van de manschappen zijn er drie 
vermist en nimmer teruggekeerd.  

Bij de Slag bij Waterlo, 2 dagen later, zijn 1 offi-
cier en 5 manschappen gedood en 4 officieren en 

70 manschappen gewond.    

 
 
 

Fredrik Wilhelmus Faber 15
  

Fredrik is geboren op 23 februari 1797 en werd 
3 dagen later gereformeerd gedoopt in de Oude 

Kerk te Delft als de zoon van Fredrik (Vreederik) 

Faber (1771-1847) en Adriana Margaretha Hen-
derson (1772-1829), dochter van James Hender-

son, sergeant in het 2e Bataljon van Majoor Ge-
neraal Stuart´s Regiment en Catharina de Jong.  

 

                                                 
15

  De genealogie waarin Fredrik Wilhelmus Faber 

     ook wordt beschreven, kunt u terugvinden in onze  

     28e Verantwoording, blz. 7 e.v. onder II.2. 
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Het gezin was toen woonachtig aan de Geerweg 

in Delft. Getuige bij de doop van Fredrik Wilhel-

mus was Carolina Catharina de Jong, de moeder 
van Adriana Margaretha Henderson en de groot-

moeder van Fredrik Wilhelmus Faber. 
Vader Fredrik (Vreederik) was ‘beroepsmilitair’ in 

het Regiment van de prins van Oranje Nassau.  
Op 1 mei 1814 heeft Fredrik op 43-jarige leef-

tijd, als remplaçant de dienstplicht van de opge-

roepen Peter Geurts, zoon van de in Hees woon-
achtige landbouwer Hermanus Geurts, overge-

nomen. Fredrik en Hermanus Geurts waren over-
eengekomen dat Fredrik bij het tekenen van de 

overeenkomst ƒ 100,- zou ontvangen en gedu-

rende de periode tussen het tekenen en de 
opkomst (ongeveer 13 weken) dertig stuivers per 

week. Tenslotte ontvangt Fredrik na afloop van 
de overgenomen dienstplicht ƒ 200,-. 

Het stamboek van vader Fredrik zegt dat hij een 

lengte heeft van 1,70 meter met een glad aan-
gezicht, rond voorhoofd, lichtbruine ogen, ordi-

naire neus, kleine mond, ronde kin en blonde 
haren.   

In 1817 werd Fredrik benoemd tot Sergeant à la 
suite  16 van het 19e Bataljon Nationale Militie. 

Zoon Fredrik is het tweede van de negen kinde-

ren van Fredrik en Adriana. Vijf jongens en drie 
meisjes, geboren in de periode van 1794 tot en 

met 1812.  
In 1807 heeft Adriana ook nog een levenloos 

kind gebaard waarvan in de overlijdensakte niet 

is opgegeven of dit een jongetje of een meisje 
was.  

Eén broertje van Fredrik is in de 13e week na de 
geboorte overleden en twee broers en een zus-

ter overlijden tussen hun 19e een 25e levens-
jaar.  

 

Kort voor z’n 17e verjaardag in 1814 heeft Fre-
drik zich voor een vrijwillig engagement van zes 

jaar aangemeld bij de Infanterie.  
In het stamboek van Fredrik vinden we een per-

soonsbeschrijving van hem.  

Fredrik heeft een lengte van 1,62 meter, heeft 
een smal aangezicht met rond voorhoofd, blau-

we ogen, kleine neus, ordinaire mond, ronde kin 
en wit haar. Deze stamboekbeschrijving is te 

vergelijken met onze hedendaagse pasfoto. 

Fredrik Wilhelmus was volgens de opgave van de 
verrichte veldtochten in hetzelfde stamboek o.a. 

betrokken bij het ‘Beleg van Grave’ in 1814, de 
‘Slag bij Quatre Bras’ en de ‘Slag bij Waterloo’. 
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  Een benoeming à la suite' houdt in dat een  militair 

     in een bepaalde rang aan een hoofdkwartier, meest-  

     al het Militaire Huis van de Koning, wordt toege- 

     voegd. Deze benoemingen ‘à la suite’ betreffen 

     doorgaans erebanen. 

Dat Fredrik betrokken was bij het Beleg van Gra-

ve is eigenlijk hoogst onwaarschijnlijk omdat de 

Franse troepen op 14 mei de stad uittrokken en 
Fredrik daar toen niet in de buurt was.  

Voor deze laatste veldtocht heeft Fredrik Wilhel- 
mus in 1817 een financiële vergoeding ontvang- 

en van 29 gulden en 10,5 cent! 
Op 1 november 1820 werd Fredrik Wilhelmus 

gepasporteerd en verliet hij de militaire dienst.     

 
Op 19 oktober 1822 trouwde Fredrik met Elisabet 

Meinhard, geboren op  9 januari 1799 te Nijme-
gen. Elisabet is de dochter van wijlen Hendrik 

Meinhard, in leven chirurgijn, en Derris Sevens, 

schoolhoudster. Fredrik verdiende sinds zijn ver-
trek bij de Nationale Militie de kost als verwers-

knecht  17 . Op 16 april 1823 werd in Nijmegen 
hun eerste zoon Fredrik Hendrik geboren. 

Anderhalf jaar later gevolgd door hun eerste 

dochter Johanna Derkje die echter de volgende 
dag na 27 en een half uur alweer overleed. Op 1 

februari 1826 werd Hendrik Mattheus geboren, 
gevolgd op 6 juni 1828 door zoon Leonard en op 

30 september 1830 door Adriana Margaretha 
(roepnaam Jansje) Zij overleed op 26 augustus 

1831. Zij werd dus bijna 11 maanden oud. Op 21 

mei 1832 werd Elisabeth geboren die echter op 
22 september 1833 alweer kwam te overlijden. 

Krap vier weken later op 19 oktober werd Jacob 
Jacobus geboren, gevolgd door een levenloze 

zoon op 8 maart 1835. Tenslotte volgde nog 

Adriana Margaretha op 21 maart 1836 en Pieter 
Rudolf op 11 juli 1838.  

Van de 10 kinderen die Elisabeth Meinhard ter 
wereld bracht is één zoon levenloos geboren, één 

dochter overleed de dag na de geboorte en twee 
dochters gedurende de eerste twee levensjaren. 

Vijf kinderen zijn later getrouwd en de jongste 

zoon, Pieter Rudolf is hoogst waarschijnlijk als 
soldaat naar de koloniën uitgezonden en aldaar 

overleden op 25 september 1869. 
Hij komt voor op een lijst van vermiste personen 

en een akte is nog niet gevonden.  

 
Fredrik heeft als vader bij de diverse aangiften 

van geboorte en overlijden over het algemeen 
‘verwersknecht’ als beroep opgegeven. Bij het 

overlijden van Leonard in 1829 staat bij Fredrik 

als beroep ‘mr. verwer’ aangetekend en bij de 
geboorten van Elisabeth in 1832 en Jacob Jaco-

bus in 1833 staat dat Fredrik als schutter deel 
uitmaakt van de 1e Kompagnie, 1e Bataljon, 1e 

Afdeling Schutterij van Gelderland en dat hij ge-
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  Volgens de “Lijst van Oude en Vergeten Beroeps- 

     namen voor de 20ste eeuw” is de verklaring voor 

     verwer: Kleurder – mooimaker. Nu zouden we 

     schilder zeggen. 
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kantonneerd was in Grave respectievelijk 

Veghel. Fredrik overleed thuis in Nijmegen op 24 

februari 1848, de dag na z’n 51ste verjaardag. 
Zijn beroep was bij zijn overlijden verwers-

knecht. Elisabeth Meinhard overleed als weduwe 
van Fredrik op 14 september 1865 op 66-jarige 

leeftijd. 
 

Zilveren Herdenkingskruis 1813-
1815 
Frederik Wilhelmus zou, gelet op zijn staat van 

dienst, ook voor dit herdenkingskruis in aanmer  

king zijn gekomen als hij niet in 1848 zou zijn 
overleden. Het 

Zilveren 
Herdenkingskr

uis 

 
 

 
 

 
Zilveren 
Herdenkings-
kruis 
1813-1815 
(voor- en achterkant) 
   
 

werd bij Koninklijk Besluit van 10-5-1865 inge-

steld als beloning voor hen, die in de jaren 

1813-1815 in Nederlandse dienst aan krijgsver-
richtingen ter herstelling van de Nederlandse 

zelfstandigheid hebben deelgenomen.  
De eerste Zilveren Herdenkingskruizen werden 

op 27 juni 1865 tijdens het halve eeuwsfeest 
van de Militaire Willems-Orde, uitgereikt.  

Van de ongeveer 30.000 deelnemers aan de 

Onafhankelijkheidsoorlog heeft slechts een 
zesde deel hun onderscheiding mogen ont-

vangen. Dat was wel vijftig jaar na dato! 
 

Tijdens de regeerperiode van Wilhelmina is bij 

Koninklijk Besluit 12-12-1890 aan de toen nog 
levende, inmiddels hoogbejaarde dragers van 

het Herdenkingskruis nog een toelage van  
ƒ 150,- per jaar toegekend. 

In januari 1894 overleed de laatste drager van 
het zilveren Herdenkingskruis. 

 

 

Het onderdeel van Fredrik Wilhelmus Faber in 
het op blz. 29 aangehaalde boek van Elise 
Wensvoort-Oranje (blz.  235–239) (zie ook 
verwijzing № 15) was de basis van dit artikel  
 
 

Faber Agracentrum, Sint Jacobiparochie 

Hans Faber 

[Familie № 039 en 121] 

 
Het huidige Faber Agracentrum is een familiebedrijf dat zijn officiële start vond op 12 

mei 1910 toen Cornelis Cornelis Faber (1882-1966) de brandstoffenhandel van zijn 

oudere broer Jippe (1872-1938) overnam en in een winkeltje aan de Oudebildtdijk in St.-
Jacobiparochie de overgenomen handel voortzette. Daarnaast verhandelde hij touwwerk 

en koe- en paardendekken.  
Het Faber Agracentrum anno 2015 bestaat nu dus al ruim 100 jaar en houdt zich in 

hoofdzaak bezig met de verkoop-, reparatie- en het keuren van spuitmachines. 

 
I    1910 – 1958 Cornelis (Cees) Faber. 

(*1882 - †1966), de zoon van Cornelis Faber en 

Cornelis (Cees) Faber (I) en Jantje Gerbens Krottje 

 

 

Grietje Kuik, verliet op 11-jarige leeftijd de  
schoolbanken en begon zijn loopbaan als boeren-

knecht en daarna als pakhuisknecht. Daar heeft 

Cees waarschijnlijk het handelen geleerd.  
 

Eind 19e eeuw kocht Cees als tiener voor ƒ 25,- 
aan garen, band en naalden. Een aanzienlijk be-

drag dat de Faberfamilie toentertijd met moeite 
bijeen kon schrapen toen de bestelling onder 

rembours werd thuisbezorgd.  

 
Tijdens zijn dienstplichtperiode handelde hij ook 

in van alles en nog wat, vooral rookwaren. Cees 
wilde wel voor zichzelf beginnen. In 1907 trouw-

de Cees en met z’n vrouw Jantje Gerbens Krottje 
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En samen kregen ze twee zonen, Gerben (1908) 

en Jippe (1912) 18 .  
Op 12 mei 1910 nam Cees de brandstoffenhan-

del van zijn broer Jippe over. Hij startte zijn be-
drijf onder de naam: C. Faber.  

Aan de brandstoffenhandel dankt Cees zijn bij-
naam Cees Briket. Later begon Cees ook te 

handelen in landbouwwerktuigen, puntdraad (is 

prikkeldraad), drainagepijpen, fourage- en kunst-
mest. Cees z’n oudste zoon Gerben kwam om-

streeks 1920 in het bedrijf van z’n vader werken.  
 

Cees deed zelf ook zijn boekhouding, want hij 

had tenslotte tot z’n 11e op school gezeten. Hij 
was het een keer niet eens met de hoogte van 

een belastingaanslag en maakte bezwaar.  
De belastinginspectrice antwoordde dat hij inza-

ge in zijn boekhouding moest verstrekken alvo-

rens zij hierop in kon gaan. Cees laadde de 
boekhouding van jaren her in zijn wagen en ging 

naar de inspectrice. Na het inzien hiervan gaf zij 
aan dat ze er niets van begreep. “Ja, maar ik 

wel”, antwoordde Cees. De inspectrice wist niet 
wat ze met Cees en zijn boekhouding aan moest 

en deed al snel een voorstel om de zaak te 

schikken. 
 

Gerben (Germ) Faber. (*1908 - †1992) kwam 
na het afronden van de lagere school bij z’n va-

der in het bedrijf. Hij heeft nog pogingen ge-

daan om het middenstandsdiploma te halen, 
maar daarin slaagde hij niet. In de jaren ’20 be-

gon het bedrijf met het loonsproeien (gewas-
bescherming) en de handel in bestrijdingsmidde-

len en kunstmest. Germ heeft nooit zelf ge-
sproeid; dit werd gedaan door vaste medewer-

kers of door speciaal daarvoor ingehuurde me-

dewerkers. Als loonwerk werd er ook graan ge-
zaaid en kunstmest gestrooid. Daarnaast ver-

handelde het bedrijf van Cees diverse land-
bouwwerktuigen maar hij repareerde ze niet.  

De automatisering was in opkomst, ook in de 

landbouw en daar profiteerde het bedrijf goed 
van. Germ trouwde in 1929 met Katharina van 

Dijk en zij kregen samen 3 kinderen, Cornelis 
(1929), Klaas (1938) en Gerard Jan (1946). 
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  De jongste zoon van Cees (1882), Jippe Cornelis 

     ging omstreeks 1940 in het ‘elektrisch’ en dat in 

     de ruimste zin van het woord: installatiewerk, stof- 

     zuigers, radio’s, enz.. De geluidsverzorging werd 

     uiteindelijk de hoofdzaak.                                                                                                 

     Radio Faber, nu Faber Audiovisuals BV te St.- 

     Annaparochie, is anno nu bekend in heel Europa.  

     In 2015 overgenomen door de NEP Group Inc., 

     een Amerikaans internationaal servicebedrijf voor  

     TV-producties en evenementen, maar Faber blijft 

     onafhankelijk opereren.   

 

De jaren ’30 en ’40 waren moeilijke jaren voor 

het bedrijf. Rond 1935 kocht de firma een 
Chevrolet voor ƒ 2.800,-. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Gerben Faber (II) 

 

Omdat de dreiging bestond dat Duitsers deze 
mogelijk zouden gaan vorderen, werd besloten 

deze snel te verkopen voor ƒ 4.000,- aan ie-

mand in het zuiden van het land. Van de op-
brengst werden een paar platte wagens en drie 

paarden aangeschaft om daarmee gedurende de 
oorlog de klanten te kunnen bedienen.  

In 1942 werd Cees z’n zoon Gerben (Germ) 
medevennoot in het bedrijf dat daarna verder 

ging onder de naam: C. Faber & Zoon. 

V.l.n.r.: Cornelis Faber (III), Gerben Faber (II) en  
medewerker Piet van Dijk bij de Chevrolet. 
                                                                    Foto: ca. 1936  
 

Germ kreeg net als z’n vader last van z’n maag. 

Bij Germ kon het helaas niet met medicijnen 
worden verholpen; er zat een tumor op z’n 

maag. In 1954 is zijn maag daarom operatief 
verwijderd.  

Vóór de operatie hielp Germ altijd mee met het 

vervoeren van hooi, stro, voeraardappelen,  
bietenkoppen, kunstmest en noem maar op. 

Maar na de maagoperatie kon hij dat niet meer 
doen. Hij ging sindsdien vooral de boer op om 

handel te doen. 

De brandstoffenhandel bleef Cees nadien wel 
zelf doen. Omdat brandstoffen in de oorlogsja-

ren alleen op de bon verkrijgbaar was is hij later 
in de oorlogsjaren daarmee gestopt. Alleen met 

de levering van petroleum is hij doorgegaan om- 
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dat petroleum veel werd geleverd aan de boeren 

voor het stoken van de kachels. 

 
Cornelis (Cees) Faber (*1929 -†2011), de 

zoon van Germ heeft na de lagere school één 
jaar op de MAVO gezeten maar daar had hij 

geen zin in. Om toch enige papieren te hebben 
heeft hij de eenjarige Middenstands-cursus in 

twee jaar gedaan. Omstreeks 1943 komt Cees 

jr. in het bedrijf van z’n vader werken.  
 

Cees was goedgekeurd voor de militaire dienst 
maar weigerde om naar Nederlands-Oost-Indië 

te worden uitgezonden. Daarom moest Cees 

zich op 12 november 1949 melden in Nieuwer-
sluis waar ze alsnog probeerden om hem over te 

halen. Dat lukte uiteraard niet. Een half jaar la-
ter moest hij voor de Krijgsraad verschijnen en 

werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf 

met aftrek van voorarrest. In november 1950 
kwam hij vrij en ging weer in het bedrijf werken.  

In 1951 trouwde Cees met Antje Noordenbos en 
ze kregen samen 3 kinderen: Jacobje (1952), 

Catharine (1955) en Gerben Cornelis (1965). 
 

Cees behaalde zijn diploma vakbekwaamheid 

loonspuiten in de landbouw en toen in mei 1953 
de eerste spuitmachine uit Amerika kwam moest 

Cees als eerste op de tractor om te spuiten. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Cornelis (Cees 
Biet) Faber 
(III) 

 
Daarvoor moest hij wel onderhandelen met pake 

(grootvader) Cees. Tot dan waren er twee per-

sonen nodig bij het spuiten. Die verdienden sa-
men ƒ 2,50 per hectare, dus ƒ 1,25 per persoon. 

Cees sprak met zijn pake af dat hij het voor ƒ 1,- 
zou doen. Na een week bleek dat hij 184 hecta-

re had gesproeid en dus had hij recht op ƒ 184,-. 

Maar volgens pake was dit veel te veel, het 
weekloon was toen ƒ 35,-. Cees speelde het 

hoog en stelde dat hij ƒ 150,- wilde hebben an-
ders kwam hij niet meer. De maandagochtend 

daarop heeft pake Cees weer opgehaald om aan 

het werk te gaan. Cees kreeg z’n ƒ 150,-. Binnen 

een jaar was de investering van de spuitmachine 

al twee keer terug verdiend. Het volgende jaar 
kwam de tweede spuitmachine en in 1956 de 

derde. 
 

Klaas Faber. (*1938) de tweede zoon van  
Germ ging na de lagere school twee jaar naar  

de ambachtsschool en volgde daar de richtin-

gen: elektricien en smid-bankwerker. Daarna 
volgde hij nog twee winterseizoenen de avond-

school om zich verder te bekwamen in de elek-
trotechniek. Op 16-jarige leeftijd begon hij bij 

zijn oom Jippe Faber (zie noot 18 op blz. 32) te 

werken voor het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf. 
Elk huis aan de Oudebildtdijk moest van een 

nieuw schakelbord worden voorzien. Toen het 
laatste huis was gedaan liet vader Germ weten 

dat Klaas thuis meer kon verdienen.  

Zo kwam Klaas in 1956 ook in het bedrijf wer-
ken. Klaas werd de technische man binnen het 

bedrijf. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
Klaas 
Faber 

 

Op 1 januari 1958 nam Germ het bedrijf over 
van z’n vader Cees. Cees had wel bedongen dat 

hij nog 25% van de winst zou krijgen. Dit ging 

door tot de overname van 1963. 
 

II    1958 – 1963 / Gerben (Germ) Faber 
Van 1 januari 1958 tot 1 februari 1963 heeft 

Germ het bedrijf alleen voortgezet. 

Germ heeft na de overname van het bedrijf in 
1958 de naam aangepast in G.C. Faber. 

Met het technisch inzicht van Klaas werd in 1958 
de eerste zelfbouw-sproeimachine uit Ameri-

kaanse onderdelen opgebouwd. Net als zijn 

grootvader Cees handelde Klaas ook in van alles 
en nog wat. Verder hield Klaas zich bezig met het 

loonsproeien, werkte in de kunstmest en bracht 
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de fourage en de producten naar de boer. Germ 

ging vooral de boer op om handel te doen. 

In 1963 werd het bedrijf overgenomen door zijn 
twee oudste zonen, Cornelis (1929) en Klaas 

(1938). 
 

II-a    1963 – 1966 / Gerben (Germ) Faber 
De handel in bestrijdingsmiddelen bleef Germ 

zelf doen na de overname onder de bedrijfs-

naam G.C. Faber 
 

III   1963 - 1970 / Cornelis (Cees) en 
Klaas Faber. Cees en Klaas Faber hebben het 

bedrijf na de overname in 1963 samen voort-

gezet onder de naam: C.C. Faber 
In 1963 trouwde Klaas met Pietje (Pieteke) de 

Bildt en samen kregen ze twee kinderen: Gerben 
(1967) en Aaltje (1970). 

 

Gerard Jan (*1946 -†2003), de jongste zoon 
van Gerben, heeft na de lagere school nog enige 

tijd de L.T.S. bezocht maar hij had een broertje 
dood aan leren. Hij heeft deze school dan ook 

niet afgemaakt. Gerard Jan heeft eerst enige tijd 
in een garage gewerkt en bij een fabrikant van 

aanhangers. Maar in 1965 komt hij in het bedrijf 

van z’n vader werken met de handel in de 
bestrijdingsmiddelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gerard Jan Faber 

 

Omdat hij nog geen 21 jaar oud was is in 1965 
door de Kantonrechter aan Gerard handlichting  
19  verleend zodat hij samen met z’n vader het 
bedrijf kon voeren.  

 

II-b    1966 – 1970 / Gerben (Germ) en 
Gerard Jan Faber 

Per 1 januari 1966 werd Gerard Jan medeven-
noot en de bedrijfsnaam werd daarna  

                                                 
19

  Toekenning van bepaalde rechten van meerder- 

     jarigheid, toen met 21 jaar, aan iemand die min- 

     stens 18 jaar is, door de Kantonrechter: handlich- 

     ting verlenen. 

G.C. Faber & Zn.  

 

In 1969 trouwde Gerard Jan met Andrea 
Symone de Vries en samen kregen ze twee 

kinderen: Richard (1970) en Symone (1972). 
Na bijna 25 jaar is Gerard gescheiden van z’n 

vrouw. 
 

In 1964 werd Cees door de C.S.M. (nu: Suiker-

unie) aangesteld tot bietenagent. Dit werk bleef 
hij tot z’n 65e doen en dat leverde hem de bij-

naam ‘Cees Biet’ op. 
In 1965 begon C.C. Faber & Zn. met het laten 

besproeien van gewassen door een vliegtuigje. 

Er werd dan gevlogen vanaf een weilandje in de 
buurt. Aan het eind van de jaren ’60 stopte men 

met het zelf sproeien en richtte men zich op de 
verkoop van sproeimachines. 

 

Een leuke anekdote is dat in die tijd de stroom-
draden nog bovengronds hingen aan houten pa-

len langs de weg. Een toevallige automobilist 
zag op een mooie zomeravond het vliegtuig aan 

het werk. Hij parkeerde zijn auto in de berm 
recht voor de spuitbaan die nog gespoten moest 

worden, stapte uit en ging kijken naar het nade-

rende vliegtuig wat op ongeveer een halve me-
ter boven de aardappels vloog. Ervan uitgaande 

dat het vliegtuig op zou trekken om over de 
stroomdraden heen te vliegen, leunde hij niets-

vermoedend op het dak van zijn auto. Wat hij 

niet wist was dat de piloot toestemming had om 
onder de draden door te vliegen als de omstan-

digheden dat toelieten. De inschatting van de pi-
loot was juist, hij kon met gemak tussen de dra-

den en het dak van de auto doorvliegen. Alleen 
de antenne van de auto heeft het niet overleefd.    

 

III-a    1970 - 1978 / Cornelis (Cees), 
Klaas en Gerard Jan Faber. 

Op 1 februari 1970 trok Germ zich helemaal uit 
de zaak terug en Gerard Jan werd samen met 

zijn twee broers medevennoot in de firma, toen 

weer onder de naam C.C. Faber. 
De handel in bestrijdingsmiddelen die Gerard 

Jan met z’n vader Germ voerde, werd weer in-
gevoerd in het leveringsprogramma van C.C. 

Faber. 

Begin jaren ’70 stopte het loonsproeien omdat 
de boeren toen bijna allemaal wel een eigen 

sproeimachine hadden en daarmee stopte ook 
grotendeels de handel in bestrijdingsmiddelen. 

Het bedrijf ging zich steeds meer richten op 
auto’s: handel, spuiten en tectyleren. Dit laatste 

vooral door toedoen van Gerard Jan. 

 
In 1978 is Gerard Jan met de autospuiterij uit 

het familiebedrijf gestapt en heeft de spuiterij 
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daarna zelfstandig voortgezet in St.-Jacobiparo-

chie onder de naam G.J. Faber Autospuiterij. 

Gerard Jan heeft op medische gronden in 1994 
het bedrijf overgedragen aan zijn zoon Richard. 

Richard zette het bedrijf voort onder de naam 
Richard Faber Autoschade. In 1998 is het 

bedrijf verhuisd naar St.-Annaparochie. 
 

IV    1981-1989 / Klaas Faber. 

In 1981 werd de vennootschap tussen de broers 
Cees en Klaas ontbonden. Klaas zette het bedrijf 

voort onder de naam: Handels- en Service 
verlenend bedrijf K. Faber. 

Cees ging verder met het bietenagentschap, de 

fouragehandel en de handel in touw. 
Begin 1989 stopt Gerben, de zoon van Klaas, 

met zijn studie aan de Hogere Landbouwschool 
omdat dat bij nader inzien geen goede keus 

was. Omdat zijn moeder toen ernstig ziek werd 

kwam hij in het bedrijf van z’n vader werken en 
nam ook al snel de boekhouding van z’n moeder 

over.  
 

IV-a    1989-1998 / Klaas en Gerben 
Faber. Op 1 april 1989 werd hij medevennoot in 

het bedrijf van Klaas en begin 1990 wordt de 

nieuwe bedrijfsnaam:  
Klaas Faber Agracentrum 

Op 11 mei 1991 werd het 80-jarig bestaan van 
het bedrijf gevierd. In verband met het overlij-

den van Pieteke de Bildt, de vrouw van Klaas 

(Cees), was dit feest een jaar uitgesteld. Eind 
december 1997 stapt Klaas officieel uit het be-

drijf en zijn zoon Gerben neemt het bedrijf over. 
 

V   1997-2002 / Gerben Faber. 
Gerben Faber (*1967) heeft na de MAVO de 

Middelbare landbouwschool doorlopen. Daarna 

heeft hij anderhalf jaar de Hogere Landbouw-
school gevolgd maar is daar toen mee gestopt.  

 
Gerben heeft een enorme passie voor auto’s en 

voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze 

passie heeft hij overgenomen van z’n vader 
Klaas. Nadat Gerben het bedrijf van z’n vader 

Klaas had overgenomen in 1998 gingen steeds 
meer klanten hem Klaas noemen. Daarom heeft 

Gerben eind 1999 de bedrijfsnaam gewijzigd in:  

Faber Agracentrum.  
Gerben had besloten niet net als z’n vader te 

gaan handelen in van alles en nog wat, maar 
zich voornamelijk te gaan toeleggen op het ver-

kopen, repareren en keuren van spuitmachines. 
Van de brandstoffenhandel, waarmee grootva-

der Cees ruim een eeuw geleden is begonnen, 

resteert nu alleen nog de handel in petroleum. 
Tegenwoordig wordt dit vooral getankt in heli-

kopters van Heli Holland.  

Deze helikopters worden ingehuurd door Rijks-

waterstaat om inspectievluchten boven de Wad-

denzee uit te voeren. 
Begin 1996 ging Gerben samenwonen met z’n 

vriendin Klasina (Klasien) Faber (1968). 
 

V-a    2002-Heden / Gerben Faber en 
Klasien Faber. Klasien Faber (*1968) is de 

dochter van Nammen Obbe Faber (*1938 -

†2015) en Sjoerd-tje de Groot (*1944). Klasien 
maakt deel uit van Familie № 121. Begin 2000 

heeft Klasien haar baan als rechtsbijstandsjurist 
bij Achmea opgezegd en kwam in het bedrijf van 

haar vriend Gerben werken. Dat is een welkome 

aanvulling want Gerben heeft te maken met 
lichamelijke beperkingen als gevolg van een 

reumatische aandoening.  
Als een van de eerste taken heeft zij de boekhou-

ding van Gerben overgenomen. 

   Klasien (VI) en Gerben Faber (V) met hun zoon Klaas  
   Klammen.                                                        Foto: 2009    

 
Op 1 januari 2002 werd Klasien medevennoot in 

het bedrijf en in 2003 werd hun zoon Klaas Nam-

men geboren. In verband met de aangescherpte 
regelgeving met betrekking tot opslagtanks voor 

petroleum is begin 2015 besloten te stoppen met 
de verkoop van petroleum.  

Gerben heeft in de loop der tijd steeds meer dea-

lerschappen van spuitmachines vergaard en kan 
daarmee zijn filosofie om dé specialist op het ge-

bied van landbouwspuittechniek te zijn, steeds 
verder invulling geven. 

 

 

Noot: Dit artikel is met toestemming van Gerben 
en Klasien Faber bewerkt en ingekort overgeno-
men uit een jubileumuitgave n.a.v. het 100-jarig 
bestaan van Faber Agracentrum in 2010, geti-
teld: “van Cees Briket tot Faber Agracentrum” 
en beschrijft de geschiedenis van het bedrijf.  
Ook de foto’s zijn door Gerben en Klasien be-
schikbaar gesteld. Daarnaast heeft Klasien de 
aanvullende genealogische gegevens aangereikt 
om de kwartierstaat (blz. 36) met de twee Faber 
families compleet te maken.
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Cornelis Cornelis Faber 

 

                              St. Annaparochie 1-1-1882 ٭

† St. Annaparochie 24-9-1966  

Jantje Gerbens Krottje  

 

                              St. Annaparochie 22-8-1886 ٭

† St. Annaparochie 20-8-1968   

     Klaas Annes van Dijk 

 

 St. Annaparochie 9-2-1883٭     

   † Berlikum 21-7-1952 

     Hinke Doekes Tasma 

    

 St. Annaparochie 7-1-1886٭    

   † Wier  10-5-1971 

     Klaas Sipkes de Bildt 

 

 St. Jacobiparochie  1-4-1884  ٭   

 † St. Jacobiparochie                  

                             17-4-1970 

    Pietje Jans Buikstra 
 

 St. Jacobiparochie 29-11-1884  ٭  

   † St. Annaparochie  8-12-1969 

    Jacob Arjens Zondervan 

 

 St. Jacobiparochie 13-10-1871 ٭   

   † St. Jacobiparochie  22-5-1951 

    Janke Heins Tempel  
  

 St. Jacobiparochie 20-5-1874 ٭  

† St. Jacobiparochie 13-7-1932 

   Ulbe Gerbens Faber 

 

   Oosterlittens 13-10-1863 ٭   

    † Hijlaard 29-1-1942 

   Geertje Nammens de Jong 

 

 Winsum 23-2-1873٭     

 † Hijlaard 9-2-1948 

   Sijmen Sjoerds de Vries 

 

 Osingahuizen 10-11-1849 ٭   

    † Hijlaard 13-8-1929 

   Pietje Gabes Haarsma 

 

 Piaam  9-6-1864 ٭   

    † Huizum 31-12-1927  

   Anne Hanses de Groot 

 

  Hijlaard  21-9-1874 ٭   

 † Leeuwarden  21-5-1952 

   Trijntje Boersma 

 

 Boksum 17-4-1885 ٭   

    † Hijlaard  9-11-1960 

   Willem Sieks Postma 

 

 Witmarsum  28-1-1877 ٭   

    † Tzum  9-12-1931 

   Sjoerdtje Taekes Greidanus 

 

 Tzum  8-5-1878 ٭   

 † Tzum  13-3-1936 
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Kleine Japie Faber (* 1941 Stad-Vollenhove) verblijft 
gedurende de oorlogsjaren op het eiland Urk 

Jacob Johan (Japie/Jaap) Faber, Apeldoorn, bewerkt door Hans Faber 

 

[Familie № 179] 
 

In het blad Gens Nostra nr. 10-2014 van de Nederlandse Genealogische Vereniging trof 
ik (Hans Faber) achterin bij het overzicht van de verschenen tijdschriften ook de 

vermelding van het tijdschrift “Urker Volksleven”, nr. 2 - mei 2013 met daarin een artikel 
over “Kleine Japie Faber in de oorlogsjaren op Urk”. Ik ben achter deze editie van dit 

tijdschrift aan gegaan en met toestemming van de uitgever, de Vereniging ‘Vrienden van 

Urk’ en de inmiddels groot geworden Japie Faber -  nemen wij  dit artikel bewerkt over.  
 

“In mijn speurwerk naar het wel en wee van de Urker politie in de oorlogsjaren kwam ik 
bij de 75-jarige Jaap Faber uit Apeldoorn terecht. Fysiotherapeut in ruste.  

Hij is de zoon van opperwachtmeester der rijkspolitie Johannes Faber die van 1943 tot 

1946 op Urk als postcommandant gestationeerd was. Jaap heeft een scherp geheugen en 
kan zich van de drie jaar die hij als kind op Urk doorbracht nog best veel herinneren. Zijn 

herinneringen, samen met de verhalen van zijn ouders, brachten hem tot onderstaand 
verslag.” (Lub van den Berg, redacteur Urker Volksleven) 

 

Het verhaal 
Toen we op de vrachtboot stapten van Jonkman 

richting Urk, had ik geen enkel benul wat er ging 
gebeuren. Het was zomer 1943 en het was oor-

log. Op 28 oktober 1941 ben ik geboren in de 

Middachtenstraat in Stad-Vollenhove. Mijn vader 
was veldwachter. Doordat veldwachters niet te 

eigen met de bevolking mochten worden, wer-
den ze na enkele jaren weer ergens anders naar 

toe overgeplaatst. Of je dan beroepen werd net 
als een dominee zal wel niet waar zijn. Het was 

de grote districtscommandant uit Zwolle die be-

slist zal hebben dat vader Johannes Faber 
(1909) postcommandant werd op Urk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Japie gaat met z’n moeder en grootmoeder  
met de boot van Amsterdam naar Urk. 
    Foto: 1943 

 
Moeder Johanna was bij een waarzegster ge-

weest en deze had veel water gezien. Van dit 
alles kreeg ik natuurlijk niets mee, het was 

zoiets van: “De mens wikt en de commandant 
beschikt”. Ik denk overigens niet dat de Duitse 

bezetter hier een vinger in de pap heeft gehad.  

Als ik de oude foto bekijk zit ik als dreumes op 
een boot met moeder en mijn opoe uit 

Leeuwarden. Onze meubeltjes zaten veilig in het 
ruim. In de verte zie je de dijk van de Noord-

oostpolder. Vader was toen waarschijnlijk al op 

Urk en in de haven werd het meubilair op een 
wagen gehesen en het paard sjokte naar het 

vrijstaande woonhuis aan het huidige Harmen 
Visserplein. Hier beginnen langzaam mijn her-

inneringen. 
 

Door de ogen van een klein kind 
U moet het wel zien door de ogen van een klein 
kind. Er zijn dingen die ik heb gezien en die ik 

nog altijd weet. Uiteraard zijn er vele verhalen 

geweest, die ik geleidelijk tot me heb genomen. 
Deels is het realistisch, soms zal de werkelijkheid 

anders geweest zijn. Ik zal proberen mijn ge-
dachten te ordenen en ze in de juiste volgorde 

te zetten en zal u vertellen over het werk van 
mijn vader en zijn collega’s bij de politie in de 

oorlogsjaren op Urk. Ook over mijn vriendjes en 

bijzondere mensen en gebeurtenissen die zich 
op het voormalige eiland afspeelden. De polder 

was droog gevallen, maar was nog een moeras 
met rietkragen en wat afwateringskanalen.  

Er lagen alleen dijken, die zowel richting Kam-

pen als Lemmer nauwelijks begaanbaar waren. 
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Voor familiebezoek in Friesland moesten wij met 

de veerboot naar Kampen en dan te voet over 

de schipbrug naar IJsselmuiden, om vervolgens 
met de trein via Zwolle naar Leeuwarden te rei-

zen. Ook regelmatig met de boot naar Enkhui-
zen. Dan onder de Drommedaris door naar de 

kade waar de veerboten R. van Hasselt of C. 
Bosman lagen, die ons naar Stavoren brachten 

en dan weer verder met de bus of trein. Het aar-

dige is, dat ik dacht dat beide boten al lang naar 
de sloop waren, maar ze zijn er nog. Eén van die 

roestbakken ligt aangemeerd in de haven van 
Lelystad. We zijn ook wel naar de Lemmer met 

de boot van vrachtschipper Luut Kamper geva-

ren. Eén keer zijn we met de fiets over de Lem-
sterdijk gegaan, ik achterop. Volgens mijn vader 

was dat moordenaarswerk. Er was geen echt 
pad, dan weer links van de dijk en dan weer 

rechts of hele stukken lopen tot we eindelijk Ta-

cozijl zagen. Dan weer verder op de fiets richting 
Snits en Ljouwert 20 . Al spoedig was ik helemaal 

gek van de Urker veerboten en al gauw kende ik 
ze bij naam. Ik hoefde maar een stukje van de 

pijp te zien of het geluid van de stoomfluit en ik 
wist wat eraan kwam. De Geusau vond ik de 

mooiste. De Ostéra de grootste en de stoerste. 

Dan had je nog de Insula, de Sirene en de Clip-
per. De Idonia was de kleinste en de snelste.  

Op deze laatste ben ik voor het eerst zeeziek 
geworden toen we van Kampen naar Urk voeren 

met windkracht 8. Als ik dan met pa even bij de 

kapitein aan het stuurwiel mocht draaien en ge-
noot van al die mooie gepoetste koperen instru-

menten, kan ik nu nog gelukkig worden. Ik ruik 
dan het IJsselmeer en de geuren van vis en pek 

aan de havens van Urk. 
 

De familie Faber tussen de Urkers 
Als kind pas je je snel aan in nieuwe situaties. 
Als je maar te eten krijgt, kunt spelen en de ge-

borgenheid verkrijgt van je ouders, dan is er 

geen centje pijn. Denk dat het voor mijn ouders 
moeilijker is geweest. Vader Johannes was in 

zijn jonge jaren een goede voetballer en behoor-
de tot de beste 200 spelers van Nederland. Door 

de oorlog en door het wonen in gemeenschap-
pen waar voetbal nauwelijks een rol speelde, zal 

hij dat zeker gemist hebben. Ook het kaartspel 

of een biljartje maken in zijn stamcafé was niet 
meer mogelijk. Voor moeder Johanna zal het 

niet anders zijn geweest. Leeuwarden was een 
stad van romantiek. Ze danste graag, het was 

de tijd van de Charleston. Naar de bioscoop met 

films van Hans Albers, Valentino en Maurice 
Chevallier.  

                                                 
20

  Fries voor Sneek en Leeuwarden. 

Daarbij kwam dat ze begonnen waren in Am-

sterdam, waar vader in 1934 zijn politiediploma 

haalde. Zijn eerste baan was aan het parket van 
de Rechtbank in Amsterdam. Hij was daar in de 

kost bij de familie Schippers aan de Nieuwendijk. 
Op 2 augustus 1938 trouwden mijn ouders en 

kregen een huurwoning aan de Reinier Claesen-
straat in de huidige deelgemeente De Baarsjes.  

Daarna overplaatsingen naar Balkbrug en Vol-

lenhove om nu in 1943 in Urk uit te komen. 

  Japie in Urker klederdracht met z’n vader. 
                     Foto: ca. 1944 

 

Moeilijk te begrijpen 
Urk was een bijzonder vissersdorp met een ei-

gen(zinnige) cultuur. Voor iemand van de wal 

moeilijk te begrijpen. Men was traditioneel 
streng calvinistisch en trok zich weinig aan van 

het openbare gezag. Van mijn vader heb ik wel 
een doopbriefje gevonden. Zoals veel Friese 

plattelanders waren zijn ouders Ned. Hervormd. 
Door de sport en zijn neef, een oprecht socialist 

en lid van de Arbeiders Jeugd Centrale, had hij 

het meeste op met de gedachten van Pieter Jel-
les Troelstra. Van moeders kant heeft zich nooit 

iemand met religie bezig gehouden. Mijn vader 
huldigde altijd het principe: praat nooit over 

politiek en religie, dat geeft alleen maar ruzie. 

Ook als politieman sta je neutraal tussen de 
mensen. Het gaat om respect tegenover een 

ieder en accepteren dat ieder mens anders is. 
Dat heeft hij ons altijd bijgebracht. Op Urk zijn 

we totaal opgegaan in deze wonderlijke 

gemeenschap en de wederzijdse liefde is er nog 
altijd. Wel zeiden Urkers, “jammer dat het kind 

niet gedoopt is”. Toen ik een keer ernstig ziek 
was heeft een aantal Urker vrouwen voor mij  

gebeden. Gelukkig werd ik weer beter en nog 
altijd ben ik ze dankbaar. 



39 

 

Faber! Magazine 36 

De geliefde burgemeester Keizer was ontheven 

van zijn taak en hoe de kennismaking van vader 

met de NSB-burgemeester Landman verliep 
weet ik niet. Wel had vader een gesprek met de 

Duitse politiechef die aangaf dat hij een politie-
man was en zich niet met politiek bemoeide. Hij 

zag de Nederlandse politie als collega’s en wilde 
samenwerken om de orde te handhaven. Ze za-

ten in hetzelfde schuitje en als vader met zijn 

collega’s de regeltjes, die de Duitsers hadden 
uitgedacht na zouden leven, zouden ze geen last 

van hem hebben. Naar mijn weten is dat ook 
redelijk verlopen, zij het dat ook de Urker politie 

de regels naar eigen inzicht interpreteerde. 

Laten we zeggen: creatief het gezag handhaven. 

         Japie Pootje baden aan de Urker waterkant  
         van het IJsselmeer.                 Foto: ca. 1944 

 

Het gebouw met de rode luikjes 
Al gauw had ik de weg naar het politiebureau 
aan de Prins Hendrikstraat gevonden, het ge-

bouw met de rode luikjes, en mocht dan met 

wat hulp de toetsen van de schrijfmachine be-
roeren. Ik had een soort kleppers aan, want 

schoenen waren niet te verkrijgen. Een timmer-
man of klompenmaker maakte voor mij een 

voetbed en een schoenmaker die ergens richting 
haven woonde (richting wat wij later het ver-

brande strandje noemden) zette er een paar 

riempjes op. Het was in de buurt waar Dolf 
Gnodde woonde. Het liep niet gemakkelijk en op 

de ongelijke straatklinkers lag ik herhaaldelijk op 
de grond, dus vaak bloedende knieën. Ik speel-

de op de buurt met Auke Kapitein en met Jan en 

Bertus ten Napel, kinderen van Geertje en Flip. 
Op het bureau was ik al snel bevriend met de 

collega’s van mijn vader. De namen? Heb foto’s 

voor mij liggen, die genomen zijn bij de installa-

tie van vader als nieuwe postcommandant. Een 

paar herken ik nog, al is het moeilijk de juiste 
naam onder een bepaalde persoon te zetten. 

Heb ze wel allemaal geweten, net als bij de bo-
ten moest ik van mijn vader, als hij een collega 

op de foto aanwees, de goede naam zeggen. 
Helaas lukt mij dat nu niet helemaal meer. Met 

hulp van derden zullen die namen nog wel bo-

ven tafel komen. De namen die ik nog ken zijn: 
Kok, Greven, Krudde, Prinsenhof en Kingma. 

Voor deze politiemensen was het geen gemak-
kelijke opgave in oorlogstijd te werken. De poli-

tie stond er in die tijd in Nederland niet zo best 

op, te loyaal aan de Duitsers. Wat moesten ze 
anders? Deze mensen hadden een gezin. Het 

was overleven voor een ieder. Neem nu een 
goede vriend van mijn vader met de zelfde ach-

ternaam Auke Faber 21 , die in het verzet zat en 

in zijn woonplaats Aldeboarn werd doodgescho-
ten 22 . Heb later zijn enige zoon, die onderwij-

zer was in Markelo, ontmoet en hij had er erg 
onder geleden! Zo had het ook af kunnen 

lopen!? 
 

Integratie 
Zonder dat woord, wat nu dagelijks voorbij 
komt, was inburgeren de gewoonste zaak van 

de wereld. Voor mijn ouders was dat normaal, al 

zullen ze wel dingen hebben meegemaakt, die 
heel bijzonder waren. Alles went, zelfs wonen 

tussen de Urkers. Ik denk dat de oorlog hierin 
een grote rol speelde. Je had elkaar nodig. Je 

was tegen de bezetter en je kon overleven door 
gemeenschapszin. Mijn vader had een goede 

binnenkomer.  

Op één van zijn eerste werkdagen was hij aan 
de kade waar de veerboot binnen liep. Heel Urk 

liep dan uit om te kijken of er ook ‘vreemde 
snuuten’ van de boot kwamen. Er liep een witte 

streep over de kade waarachter een ieder moest 

blijven om de passagiers niet te hinderen. Echter 
één dame deed daar niets op uit. Toen pa haar 

sommeerde achter de streep te gaan staan, 
keek zij hem uitdagend aan en zei: “ik ben de 
vrouw van de burgemeester en dus …...! ”.  
Pa reageerde met: “Daar mee heb ik niets te 
maken, al was u de koningin”. 
 

                                                 
21

  Auke Faber is de vader van ons oud-bestuurslid 

     Pier Faber die in 2011 is overleden.  

     Zie hiervoor zijn ‘In Memoriam’ in de 31e Verant- 

     woording, blz. 5. 
22

  Hier klopt de herinnering van Jaap Faber niet 

     helemaal. Auke Faber is nl. op 22 april 1944 in het 

     Duitse concentratiekamp Neuengamme aan ont-   

     beringen overleden. 
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Hij pakte haar bij de bovenarm en zette haar 

neer bij het volk achter de streep. Waarschijnlijk 

had ze de volgende dag wel een blauwe plek op 
haar arm want met die bankschroefgreep zijn 

diverse lieden, inclusief ikzelf, in contact ge-
weest. In Urk heeft hij slechts één keer met zijn 

pistool in de lucht geschoten bij een samenscho-
ling. Verder had hij een gummiknuppel, waar hij 

eens een rat mee doodsloeg, boeien en een 

sabel. Denk dat zijn natuurlijke gezag en soms 
die armklem genoeg waren. De Urker bevolking 

genoot natuurlijk van dit optreden en zo had hij 
al veel mensen voor zich gewonnen. De burge-

meester heeft niets over dit incident gehoord. 

  Johannes Faber op z’n ronde door de straten van 
  Urk.                 Foto: Tijdens de oorlogsjaren 

 

Avondklok 
Waar de politie zich verder mee bezig hield weet 

ik niet precies, orde handhaven, kijken of er 
ondermaatse vis werd verhandeld, kijken of de 

weinige fietsen op Urk een fietsplaatje hadden 

of, later in de oorlog, of men zich aan de 
avondklok hield. Tegen openbare dronkenschap 

en ruzies werd opgetreden en er werd ook nog 
wel eens wat gejat. Een keer bij thuiskomst 

vloog iemand achter ons huis over de schutting. 

Gelukkig had hij geen tijd om de fiets mee te 
nemen. Mijn moeder hoorde nog wel eens iets 

van collega vrouwen. Als ze dan mijn vader 
vroeg, wat is hier of daar van waar, dan kreeg 

ze steevast de opmerking: “Als twee iets weten 
dan is het géén geheim meer!”. Aardig is een 

foto, die een onderduiker maakte vanuit een  

zolderraam, waarop je kunt zien dat hij vis in 

beslag neemt. Dacht dat dit was achter kapper 

Nentjes aan de Prins Hendrikstraat. Na mei 1945 
kreeg pa deze foto. Nu hoorde ik, dat er nog 

veel processen-verbaal werden geschreven voor 
het smokkelen en zwarte handel van vis (vooral 

aal) in die tijd. Zulke zaken gebeurden natuurlijk 
in het hele land. Er was schaarste en veel 

artikelen waren op de bon. Urk had alleen zijn 

vis als ruilhandel, waarvan ook de Duitsers 
profiteerden. Weet ook niet of de visprijs, die de 

Duitsers bepaalden onredelijk was. In mijn ogen 
is dit dan geen misdrijf, maar het zou wel 

onredelijk zijn als ze het dan op de zwarte markt 

brachten voor woekerprijzen. In dat geval moest 
de politie wel ingrijpen. Er kwamen in de loop 

van de oorlogsjaren veel mensen uit de randstad 
om te proberen iets eetbaars mee te nemen. Ik 

weet ook dat er Urkers waren die hun 

goedertierenheid toonden, zeker in de 
hongerwinter. 

 
Een vreemde gewoonte van de geverbaliseerde 

Urkers was om persoonlijk wraak te nemen. Wij 
konden dat niet begrijpen van diep gelovige 

mensen. Maar ja, ook voor de Urkers zijn de 

‘Tien geboden’ niet altijd gemakkelijk om te 
gehoorzamen. Mensen blijven mensen. Het was 

niet leuk als we terug kwamen van 
familiebezoek, dat er een ijzeren bout door de 

ruiten was gegooid en dat een collega voor het 

huis aan het posten was. Andere keren werden 
poeptonnetjes voor de deur geleegd. Een keer 

op een wintermorgen, toen moeders de gor-
dijnen opende zaten er van die heerlijk stijf ge-

vroren Urker keutels tegen het raam. Ze heeft 
ze met een scheermes los moeten krabben! 

Maar ja, alles went. 

Als ik het over inburgeren heb dan speelt mijn 
moeder een grote rol. Er was veel gebrek op het 

eiland. Veel nare ziektes, zoals  vliegende 
teering (TBC) en difterie waarden rond.  

Er bestond een slechte hygiëne, er waren geen 

goede medicijnen en de mensen woonden dicht 
op elkaar. Er hingen vaak witte lakens voor het 

raam! Achter diverse huisjes was een serre 
ingericht, waar TBC lijders lagen. Ik herinner mij 

de vele voettochten naar de berg, waar de kist 

door familie en buren mee getorst werd. Ook wij 
liepen altijd mee (of gedragen). Ik had niet zo-

veel aandacht voor de preken, maar meer voor 
het haantje op de toren. In deze situatie was 

mijn moeder een soort Florence Nightingale. 
Onverschrokken bood ze hulp, bracht een pan-

netje soep of deed boodschappen.  

Denk dat dit heel belangrijk is geweest, dat wij 
één zijn geworden met de bevolking.  

Tenslotte kreeg ze zelf difterie. 
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Ze moest geïsoleerd op de slaapkamer liggen. Ze 

stikte bijna en wij konden alleen maar door een 

raampje naar haar zwaaien. Gelukkig kwam ze er 
bovenop, mede door de goede zorg van dokter 

Vonk. 
 

In de ginkies 
Op een gegeven moment zat er iemand op het 
politiebureau in de cel. Wat hij gedaan had is mij 

onbekend, maar de Duitsers vonden hem blijk-
baar gevaarlijk. Op een gegeven moment moest 

de gevangene naar het toilet aan de andere zijde 

van de cel. Agent Krudde mee als cipier. Toen de 
arrestant van de wc kwam, deed hij net of hij z’n 

handen ging wassen, maar draaide zich om en 
rende op zijn sokken de deur uit de vrijheid tege-

moet. In de Urker ginkies was hij niet meer terug 
te vinden. Krudde wanhopig achterlatend. Ze 

hebben de vluchter nooit meer terug gezien. De 

Duitse Polizeichef was woedend en riep: “Sabota-
ge”. Het hele Urker politiekorps kreeg huisarrest 

en werd onder bewaking in de pastorie opgeslo-
ten. Weet nog dat ik per gratie door een luikje in 

de deur naar vader mocht zwaaien. Krudde 

moest voor ondervraging naar Kampen. Hij was 
enorm bang, zeker toen een officier tegen hem 

zei: “Vanmorgen hebben we nog zo’n klootzak 
doodgeschoten!”. Al spoedig had men door dat 

het gewoon een stommiteit van Krudde was en 

dat het zeker niet een geplande vlucht was. Na 
enkele dagen mochten ze weer aan de slag. 

Krudde moest langer in de cel blijven, maar werd 
tenslotte ook vrijgelaten; het was erg spannend. 

 
Ik had het over de creativiteit van het Urker poli-

tiekorps. Behalve de vis, was het met andere 

voedingsmiddelen wat minder. Als klein kereltje 
sjouwde ik naar de haven met een emmertje om 

vis te halen. Dat lukte altijd en volgens mij had 
ik geen oorlogsgeld bij me. Voor bijvoorbeeld 

broodmeel bedachten de veldwachters wat an-

ders. Ze begonnen een clandestien maalderijtje. 
Heb het met eigen ogen gezien toen ik met va-

der er naar toe ging. Het was ergens in een 
schuur. Vanaf ons huis bij Gerssen naar bene-

den. Rechts af en dan een heel stuk door aan de 
linker kant van deze weg. Wat graan teelden ze 

op wat drooggevallen land noordoost van Urk. 

Op een ronde draaiende schijf werden aren ge-
plet en gemalen tot meel. We kregen een zakje 

meel mee. Moeder haalde een bakvorm bij de 
bakker, wonende aan de noordoost kant van het 

plein, waar o.a. de Gereformeerde Kerk staat en 

het gebouw van Christelijke belangen en de 
luchtafweer stonden (m.i. zat de bakker naast 

de pastorie en waar dacht ik ook de deftige 
familie De Boer woonde). 

 

Moeder haalde een pannetje melk bij Van Urk en      

toen maar kneden. Het deeg werd in de vorm 

gedaan en ging bij de bakker in de oven.  
Zo hadden we heerlijke ‘Bol’. Verder waren er 

diverse surrogaat artikelen. Zo dronk ik corpo, 
een vervagende chocolademelk. Heb zelden zo 

iets lekkers gedronken. 
 

Verzetswerk 
Er gebeurde ook spannende dingen. Toen ik met 
moeder even bij Krudde of Prinsenhof langs ging 

en aanbelde, hoorden we iemand de trap op 

rennen. Later hoorde ik dat ze een onderduiker 
hadden. De Urker ondergrondse hielp afgespron-

gen Engelse vliegers, die zich verstopten in riet- 
en rijshoutstapels in de wildernis van de polder, 

naar onderduikadressen te brengen en vervol-
gens weer verder (hopelijk) de vrijheid tegemoet. 

Vader zat ook in het complot maar durfde géén 

onderduiker te nemen omdat ik als kleine Japie 
ze zou kunnen verraden. Mijn moeder had op het 

plaatsje achter het huis een duveltje (soort 
potkacheltje) waar ze een prinses werd in het 

bakken van vis. Dat bracht pa op een idee. Op 

een avond kwam hij binnen met alle Duitse 
agenten die op Urk rondliepen en zei tegen 

moeder: “Ga voor ons eens lekkere vis bakken! 
En ik zal voor een slokje jenever zorgen”. Met 

gefronst voorhoofd ging ze aan de slag. Het werd 

een geweldige avond, maar natuurlijk geen Duit-
ser op patrouille in Urk. Tussentijds konden de 

vliegers naar de schuiladressen. Dit herhaalde 
zich regelmatig en de bezetter had niets in de 

gaten. Ik denk dat nazaten “noch erzählen wie 
gut der Fisch von Frau Faber geschmeckt hatte”. 
Oerk war wirklich in der Kriegzeit ein Eldorado. 

 

Dan had ik je dood kunnen schieten 
Maak nu een klein sprongetje richting bevrijding. 
Voor die dag kwam gingen we regelmatig naar 

het gebouwtje waar altijd mensen waren die bij 

calamiteiten de bevolking konden waarschuwen 
door de sirene te laten loeien of op een toeter te 

blazen. Vooral die koperen toeters vond ik mooi 
en mocht er altijd op blazen. Mij werd beloofd 

dat als het vrede zou worden, dat ik er één 

mocht hebben.  
Op 1 mei was het zo ver en ik rende meteen 

naar de burgerwacht om een toeter op te halen. 
Op diverse foto’s zie je me gekleed met een ma-

trozenpakje gemaakt door mevrouw Koffeman-

Hakvoort en met de toeter om.  
Ik heb hem nog lang bewaard. Er gebeurde in 

mei 1945 heel veel, maar nu nog een paar bij-
zondere dingen. Mijn vader lichtte de N.S.B. bur-

gemeester van zijn bed en arresteerde hem. Die 
gaf zich over en zei: “Als ik het gewild had, dan  
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had ik je dood kunnen schieten”. Hij tilde zijn 

kussen op en overhandigde vader zijn privé 

wapen. ’s-Middags mocht ik met pa mee in de 
sjieke woning van Landman. Ik zal het nooit 

vergeten, dat ik in een prachtige fauteuil mocht 
zitten en een glas vol heerlijke vruchten kreeg. 

Wist niet dat zo iets bestond! Minder leuk maar 
wel begrijpelijk was de hetze tegen de moffen-

meiden, die in een optocht door het dorp gingen 

en bespuugd werden.  
Op een foto zit ik bij mijn moeder op schoot aan 

de noordkant van het Gemeentehuis waar die 
meiden werden kaal geknipt en met teer werden 

ingesmeerd. Ook enkele politiemensen werkten 

hier actief aan mee.  
Vader vond zulk volksvermaak c.q. volksgericht 

smakeloos en heeft er snel een einde aan ge-
maakt. Mijn ouders namen me mee het politie-

bureau in, want ik moest een aardige mevrouw 

in de cel goedendag zeggen. Door het luikje zag 
ik mevrouw Woudenberg van het hotel zitten, 

ontredderd, kaal geschoren en met pek be-
smeurd. Heel hulpeloos en ik weet zeker dat ik 

gejankt heb. Van het hoe en waarom wist ik 
niets. Ze was voor mij altijd een lieve vrouw 

geweest. 

  Japie met z’n vader tijdens de bevrijdingsoptocht 
   door Urk.   Foto: mei 1945 

 

Dan het verschrikkelijke schietincident bij de be-
vrijding in april 1945 waarbij een jongen op slag 

dood was en Klaas Kapitein zwaar gewond met 
een kogel in het hoofd per boot naar een zieken-

huis aan de wal werd gebracht en later is overle-

den. De familie Kapitein waren onze buren. Wat 
hebben die mensen meegemaakt. De halve fami-

lie is op zee gebleven. Ook de man van dochter 
Aafje. Sommigen zijn nooit terug gevonden. Je 

moet wel een sterk geloof hebben om dit aan te 

kunnen. Nog zie ik mevrouw Kapitein in de stoel 
zitten in klederdracht, de handen berustend ge-

vouwen in haar schoot. Een trotse vrouw, die 
mentaal wel heel sterk moet zijn geweest.  

Het heeft veel indruk op mij gemaakt. Op het 

waarom krijgen we nooit een antwoord. Het is 

het noodlot. Bij mijn zoon thuis hangt nog een 
foto waar mijn vader door Urk loopt met een 

band om de arm met K.P.’ er op, wat stond voor 
knokploeg. Op één of andere manier speelde de 

Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten blijk-
baar bij ons een grote rol. Op mijn vierde ver-

jaardag kwam Sinterklaas mij een prachtig stoel-

tje brengen, waarschijnlijk gemaakt door een 
super Urker timmerman. Het stat hier nog altijd 

en is nog even stevig. Het is nu 66 jaar oud! Nu 
zitten onze kleinkinderen er op. Natuurlijk moest 

ik een Sinterklaasliedje zingen, maar wat zong 

ik: “Hup NSB laat de moet niet zakken, hup NSB 
we krijgen ze wel te pakken”. De goedheiligman 

schijnt enorm gelachen te hebben, wist ik veel. 
 

Van Urk af 
In augustus 1946 verhuisden we naar Brummen 
en vierde ik mijn vijfde verjaardag in de tijdelijke 

woning op kasteel Groot-Engelenburg, de tuin-
manswoning met orangerie wel te verstaan. 

Waarom we van Urk vertrokken is eigenlijk dui-

delijk. We waren er vier jaar geweest en dan 
moest je weg omdat men bang was dat de 

agenten te close werden met de bevolking. 
Mijn moeder heeft gezorgd dat we niet in het 

district Zwolle terecht kwamen (Zwartsluis) maar 

in het district Arnhem. Mijn zus Greetje is in 
Brummen geboren en in mei 1953 zijn we naar 

Zutphen gegaan. Er was een vacature op de 
Rechtbank en pa, die ook al in Amsterdam op 

het parket had gewerkt, keerde terug naar zijn 
oude liefde. In Zutphen kwamen we in een sim-

pele doorzonwoning terecht. Dat was wel wen-

nen. In ieder geval had vader geen nachtdien- 
sten meer en alleen werk in kantoortijden. 

Vader haalde zijn politiediploma B en werd op-
perwachtmeester. Voor adjudant had hij weer 

naar een ander dorp gemoeten maar voor zijn 

gezin deed hij dat niet. Op zijn 60ste ging hij na 
40 dienstjaren met pensioen, maar overleed drie 

jaar later (19 mei 1973) aan een hartstilstand 
tijdens zijn geliefde hobby, een bedrijfsvoetbal-

wedstrijd  waar hij arbiter was. Moeder is 80 ge-
worden. Mijn ouders hebben altijd verteld dat ze 

de mooiste jaren op Urk hadden doorgebracht, 

ook al was het oorlog. Jarenlang hebben ze het 
Urker Krantje ontvangen. Die stuurde buurvrouw 

Ten Napel van Flip ons toe. 
 

 

Redactie: dit artikel is met toestemming van  
de Vereniging ‘Vrienden van Urk’ en van Japie  
(Jaap) Faber uit Apeldoorn bewerkt over-
genomen.
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Fragmentgenealogie van Japie Faber ( * 1941)         

uit stad-Vollenhove  
Hans Faber 

[Familie № 179] 

 
Jaap (III) woont met zijn vrouw Hendrika in Apeldoorn en is fysiotherapeut in ruste. 

 
I Jakob Faber, geb. te Morra op 28-8-

 1882, bakker, boormeester, overl. te 
 Leeuwarden op 7-9-1963, zn. van Sieds 

 Faber, timmerman, en Sytske Jacobs de 

 Boer, geh. (1) te Tietjerksteradeel op  
 19-5-1906 met Sjoukje Annema, geb.  

 te Rinsumageest op 9-1-1880, overl. te 
 Leeuwarden op 1-7-1935, dr. van Johan-

 nes Johannes Annema en Lijsbert Eg- 

 berts Annema 
 Geh. (2) te Leeuwarden op 5-2-1939  

 met Antje van der Heide, geb. te War-
 ga op 15-1-1890, overl. te Leeuwarden  

 op 17-1-1978, dr. van Freerk Rintjes van 

 der Heide en IJmkje van der Veen. 
 Antje was weduwe van Hendrik Melis 

 Busman. 
 Het huwelijk tussen Jakob en Antje is te 

 Leeuwarden op 16-6-1946 ontbonden. 
 

 Uit huwelijk (1): 

 1 Johannes Faber, geb. te Oenkerk  
  op 21-6-1909 (zie II)  

 2 Levenloze dochter te Leeuwarden  
  op 17-8-1927 

 

II Johannes Faber, geb. te Oenkerk op  
 21-6-1909, opperwachtmeester bij de 

 rijkspolitie, overl. te Eefde op 19-5-1973, 
 geh. te Leeuwarden op 2-8-1938 met 

 Johanna Fijma, geb. aldaar op 2-12-
 1914, overl. te Zutphen op 21-6-1995,  

 dr. van Hendrik Fijma en Grietje Brug- 

 man 
 

 Uit dit huwelijk: 
 1 Jaap Faber, geb. te Stad-Vollenhove  

  op 28-10-1941 (zie III) 

 2  Greetje Faber, geb. te Brummen op  
  16-7-1950, geh. te Zutphen op 19-12- 

  1974 met Antonius Hermannus olde  
  Hanhof, geb. te Deventer op 15-1- 

  1951, zn. van Hermannus Gerardus olde 

  Hanhof en van Erna Milda Pfaucht  
 

III Jaap Faber, geb. te Stad-Vollenhove op 
  28-10-1941, fysiotherapeut, geh. te Laren 

 op 23-12-1969 met Hendrika Klaziena 
 Hondeveld, geb. te Brummen op 26-1- 

 1946, dr. van Jan Hendrik Hondeveld en 

 Hendrika Harmina Greve 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Jaap Faber (III) 
met z’n groot-
vader Jacob Faber 
(I) 
Foto: 1944 

 

 Uit dit huwelijk (geb. te Apeldoorn): 

 1 Rémi Johan Faber, geb. op 30-9- 
  1973, geh. met Susan Dijkma 

  Uit dit huwelijk (geb. te Haarlem): 
  a Teun Olivier Faber, geb. op 29-5- 

   2009 

  b Krijn Lodewijk Faber, geb. op  
  13-1-2012 

 2 Martin Henri Faber, geb. op 22-5- 
  1976 (eeneiige tweeling met nr. 3),  

  geh. te Haarlem op 3-6-2008 met  
  Floortje Leonie Hak, geb. te Haar- 

  lem op 21-5-1972, dr. van Fransiscus  

  Aloysius Jozef Maria Hak en Charlot- 
  te Petronella van der Klooster  

  Uit dit huwelijk (geb. te Haarlem): 
  a Julius Ives Faber, geb. op 9-3- 

   2004 

  b Etiene Jacob Faber, geb. op  
  14-5-2008 

 3 Tjeerd Hendrik Faber, geb. op 22- 
 5-1976 (eeneiige tweeling met nr. 2),  

 geh. te Delft op 10-8-2012 met   

 Münifer Yașar, geb. te Den Haag op  
 15-3-1976, dr. van Hasan Yașar en Ida  

 Houweling 
 Uit dit huwelijk: 

 a Fije Ferhan Faber, geb. te Delft  
 op 22-6-2013  
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De turnende brandweerman en zijn boemerang 
R.G. (Rob) Faber, Hoofddorp 

[Familie № 314] 

 
Tijdens de onderzoeken voor het bijwerken van ons Faberbestand, kom ik soms bijzon-

dere wetenswaardigheden over Fabers tegen. De volgende opmerkelijke bevinding wil ik 
u niet onthouden. 

 

Ik kwam in het Gelders Archief een huwelijk te-
gen, gesloten in 1892 in Arnhem, tussen Euge-

nie Hedwig Faber en Jan Hendrikus Rutgers. 
Omdat ik de bruid niet zonder meer kon onder-

brengen in één van de vele Faberfamilies in ons 

bestand, was verder onderzoek nodig naar haar 
voorouders.  

En al snel kwam ik haar ouders tegen: Ernst Os-
wald Faber en Ernestine Auguste Gabler.  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ernst 
Oswald 
Faber 

 
Dat waren Duitsers afkomstig uit de omgeving 

van Leipzig. Voorlopig weet ik niets over andere 

voorouders, maar over Ernst Oswald Faber, ge-
boren te Lommatzsch op 26 september 1826 en 

overleden te Leipzig op 17 augustus 1908, viel 
wel veel informatie te vinden. Hij was namelijk 

een in zijn tijd zeer beroemde sportman: een 

topturner!  
In Duitsland is men heel vroeg met de turnsport 

begonnen en deze sport behoorde tot de cul-
tuur, zoals schaatsen dat in Nederland is.  

Na zijn sportieve carrière werd hij fabrikant en 
grondvestte op 10 augustus 1863 in Leipzig de 

eerste Duitse fabriek voor turnartikelen.  

Hij publiceerde ook enige boeken,  bijv.  in 1863 
een handboek voor het oefenen met halters.  

 
Maar zijn fabriek produceerde ook iets heel an-

ders, dat je niet direct met turnen in verband 

zou brengen, nl. apparatuur voor brandbestrij-
ding. De connecties van Ernst Oswald met de 

brandweer gaan terug tot 1846. In dat jaar 
richtte hij in Leipzig een “Turnfeuerwehr” op, 

dus een organisatie van turners die als brand-

weer fungeerde. Wellicht dat hun fitheid de 
turners ook geschikt maakte als brandweerman.  

Het zal duidelijk zijn dat ook heden ten dage het  

brandweerpersoneel lichamelijk getraind moet 
zijn om hun taak aan te kunnen. Maar of daar 

een turntraining bij hoort betwijfel ik. 
Een artikel voor de turnsport dat door de fabriek 

werd gemaakt was de boemerang, die toen in  

fraai Duits met “Kreis- und Spiralflieger” werd 
aangeduid.  

Er is zelfs de hieronder afgebeelde handleiding 
overgeleverd, waarmee de Duitsers uit die tijd 

konden leren hoe ze de boemerang moesten 
werpen. 

  Kreis- und Spiralflieger (Boemerang) 

 

In de 15e Verantwoording, blz. 29 hebben we al 
eens kennis gemaakt met een zeer sportieve 

Faber, de Luxemburgse wielrenner François 

Faber, die in 1909 de Tour de France won. En in 
dit Faber! Magazine, op blz. 6 e.v. is François 

Faber nogmaals uitgebreid beschreven.  
Verder stonden in het Faber! Magazine 34, blz. 

16 e.v. en Magazine 45, blz. 16 e.v. een drietal 

artikelen over het sportieve leven van Ate Faber 
en zijn genealogie. Ate was de schermer die in 

1930 Nederlands Kampioen op sabel werd en 
uitgezonden werd naar de Olympische Spelen 

van 1936.  

Met Ernst Oswald Faber hebben we weer een 
topsporter ontdekt. 
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